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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   سلسلة اإلعجاز العلمي والعددي في الميزانمقـدمة

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه                  
  :أما بعد ،أجمعين

 لما يحب   التوفيقالقبول، و  -تبارك وتعالى - هلعمل، وأسأل السداد في القول وا    التوفيق و  -عز وجل -فأسأل اهللا   
  . وأن يقينا شر أنفسنا،ويرضى، وأن يلهمنا رشدنا

 واإلعجاز العلمي، وما يـسمى    ،التفسير العلمي  المتعلقة ب   عن جملة من الموضوعات    لسلسلةسنتحدث في هذه ا   
  .باإلعجاز العددي

 في القـرآن والقـصص القرآنيـة،        قسم وال ، القرآن ثم بعد ذلك سأتحدث عن موضوعات أخرى كاألمثال في        
  . هذه الموضوعاتةأن ييسر لي دراس -عز وجل- وترجمة معاني القرآن، وأسأل اهللا

 جمعت فيه منذ سنتين تقريبـاً كـل مـا      فقد تعلق بالتفسير العلمي واإلعجاز العلمي والتفسير العددي      يفيما  أما  

حاولـت  ونترنت وفي غيره، كل ما كتب في هذا الموضوع اإلألوراق في  ااستطعت أن أصل إليه من الكتب و      
أن أصل إليه، وأن أقرأه بشيء من اإلنصاف والتجرد، وبقيت أقرأ في هذه األوراق الكثيرة والمؤلفـات منـذ                 

نا أقلبها وأنظر فيها وأحاول أن أبعد المكررات واألشياء التي لربما تكون معادة             فأأول اإلجازة إلى يومي هذا،      
ـ  بحصيلة كبيـرة    بعد هذا كله   ت وخرج ، أو بأخرى قدر المستطاع    بصورة  أن أنجـز  -بعـون اهللا – أحاولس

ن الذين يتحـدثون فـي      فإ ولألسف   ، الموضوعات قد كثر الكالم عليها     ه فإن هذ  ؛هذه السلسلة خالصة ذلك في    
ت ومـا إلـى      ويعقدون المؤتمرات ويصدرون المقاال    ،هذه القضايا ويلقون فيها المحاضرات تلو المحاضرات      

  .من غير أهل االختصاصهم ذلك 

  :  كتابات هؤالء وإصداراتهم في التفسير العلمي والعددي ال بد منها قبل البدء حولملحوظات

 وعلى إصداراتهم الصوتية األشـرطة  معامة على كتاباتهالكتبت بعض الملحوظات من خالل قراءتي لكتاباتهم    
  :بينها كما يليأفهذه سبع ملحوظات  لى ذلك،التي سجلوها في مجموعات وألبومات وما إ

  :الملحوظة األولى

مجـالت  ، وخاصة باإلعجـاز العـددي   جد مواقع في االنترنت ت: هذه األشياء التي يذكرونها فيكثرة التكرار 
هناك تكرار كبيـر جـداً   و خاصة في اإلعجاز العددي،  اً كتب  وتجد ،مي واإلعجاز العددي  خاصة باإلعجاز العل  

 حافل وأن صاحبه قد جد واجتهـد  يظن من نظر في موقع من هذه المواقع أن هذا الموقع          فمعلومات  في هذه ال  

 ، ممن وضع موقعاً آخر أو ممن أصدر مجلة متخصصة أو نحو ذلك            هبغيروجمع هذه األشياء الكثيرة، فكيف      
  . )ر الكثيرالتكرا (هذه الملحوظة األولىف، ك وهنااذه المعلومات هي متكررة هنبينما الواقع أن ه

  :الملحوظة الثانية



 ٢

مـن  إلـى  ن الواحد منهم يعزو الفائـدة  فإ إذا كتبوا وألفوا  أنهمفي التأليف آداب أهل العلم     أن من نحن نعرف   
  .أخذها منه

 في مقدمة كتابه في التفسير ذكر أن من بركة العلم أن ينسب العلم إلى قائله، والفائـدة        -رحمه اهللا -والقرطبي  
  .اإلى من استخرجه

كأنه هو الذي استنتج هـذه      وتقرأ  ، ف  أنهم ال يعرفون هذا إطالقاً     -فيما قرأت -الذي الحظته عند عامة هؤالء      و
ـ ،ي موجودة في مؤلفات قبلـه ـ هي ه  تجد أنها  األشياء جميعاً، وجاء بهذه الحسابات واألرقام بينما       دة و وموج

  !هؤالء الذين أخذها منهم تجد نسبة إلى ومع ذلك ال ، وموجودة في مجالت،في مواقع أخرى

  :لملحوظة الثالثةا

وهـذا  ، كأن القضية منافـسة  و ،الجرأة المتناهية في القول في التفسير والكالم على هذه المعاني مع المسارعة           
  .أمر غاية في العجب

نترنت ومحاضرات تلقـى،    الحظت أو تذكرت أن ثمة مؤتمرات ومجالت متخصصة ومواقع في اإل          يعني إذا   
كـل   ف تشعر وأنت تقرأ أن هناك مسارعة     سمنظمات تعقد االجتماعات تلو االجتماعات، ف      و  مؤلفات إضافة إلى 

إنسان يريد أن يكتشف شيئاً ليبرزه ويخرجه إلى اآلخرين، وفي أي شيء في قضايا تتعلق بالقرآن، وهـذا ال                   
   .لمقدمة التي البد منها ا في-إن شاء اهللا كما سيأتي فيما سأذكره بعد قليل-شك أنه أمر في غاية الخطورة 

  :رابعةالحوظة مللا

نحن نعرف فيما نقرأ من كالم أهل العلم في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي العربيـة وفـي غيرهـا أن               
 ويعي ما يقول، وال يطلق العبـارات الـصحفية   ، الحرف ويدقق في العبارةزنيفالعالم  ،عبارات العلماء دقيقة 

 :ال أنـا قلـت  :  كذا وكذا، قال:أنت قلت: قلت لهو  فيها ناقشتهإذاك حتى أن ،م موزونةعبارة عال، بل   كما يقال 

  .-رحمهم اهللا-كذا وكذا، ألني أستحضر االستثناءات الفالنية في كالمي، وهذا مشاهد في كالم العلماء 

 ال  فهـم شاسـعاً ومن تعود قراءة كالم أهل العلم عرف ذلك، ومن ابتلي بقراءة كالم هؤالء فإنه سيجد بونـاً                

  .يعرفون هذا إطالقاً

  . أو يؤلف كتاباً ويطلق العبارات الفجة، أو يكتب في مجلةاً،مؤتمر يأتي اإلنسان ويلقي محاضرة أو يحضر

   مثل ماذا؟:قال، ف أنتم تطلقون العبارات الفجة في أمور لم تتوثقوا منها:جلست مع أحدهم، فقلت له

 أنـه مـن الـشمس، وأن        -كما تزعمون -ود في باطن األرض في النواة       ن الحديد الموج  إ :أنتم تقولون : قلت
َأولَـم يـر الَّـِذين كَفَـروا َأن      { :-عز وجل -األرض كانت ملتصقة مع الشمس، وأن هذا هو معنى قول اهللا            

 : قلـت -حددونهات–يارات السنين   ثم تذكرون مل   ،]سورة األنبياء ) ٣٠([ }السماواِت والَْأرض كَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما    

من أين لكم هذه األعداد التي تذكرونها؟ ومن أين         ،  من أين لكم هذا؟ أشهدتم خلقها؟ ستكتب شهادتكم وتسألون        ف
إن كـان  - الموجود في النواة دلكم أن األرض كانت ملتصقة مع الشمس؟ وأنها انفصلت عنها؟ وأن هذا الحدي            

  !؟لكالم؟ من أين لكم هذا ا-في النواة حديد

أنتم حينما تلقـون محاضـرات للنـاس        ! ؟ فرضيات :ليول  اآلن لما ناقشتك تق   :  هذه فرضيات، قلت   ،ال: قال
وحينما تأتون وتكتبون في مقاالت وفي مؤلفات تطلقون العبارات جزماً أن األرض كانت ملتصقة بالـشمس،                



 ٣

نها بعد ذلك، وهذا الحديد الموجود فـي        ثم انفصلت ع   -مليارات السنين - منها قبل كذا وكذا      اًوأنها كانت جزء  
ال :  من أين لك هـذا؟ قـال  ،النواة، إنما هو من الشمس، وأنه ال يوجد في شيء من عناصر األرض األصلية         

  .هذه فرضيات

كيف تطلقها بعبارات أخرى على سبيل القطع والجزم؟ ثم إذا كانت فرضيات وأنت اآلن تعتـرف أنهـا                  : قلت
؟ من أيـن    -تبارك وتعالى - اهللا    إال ا في أمور غيبية ال يعلمه     -عز وجل -اب اهللا    كيف تفسر بها كت    ،فرضيات

  !لك هذا التفسير؟

  :الملحوظة الخامسة

، يحتكم إليها وال تحاكم إلى غيرها     نحن عندنا من األصول الثابتة التي تعلمناها وتربينا عليها أن أقوال السلف             
  .مون أقوال السلف على هذه النظرياتهؤالء يحكِّ و، في التفسيرةهذه قاعدة من القواعد المتعلقف

  هـؤالء  ، وتجيء إلى أحـد    أن كل قول يعود على أقوال السلف باإلبطال فهو فاسد         من المبادئ التي تعلمناها     

 ال يشترط أن يقول الـسلف هـذا،   :فيقولهذا األصل وهذه القاعدة الذين ال يكترثون بأقوال السلف، وتذكر له    

  !هوال يشترط أن يعرفو

ع جميع السلف على فهم اآليـة علـى غيـر وجـه الـصواب        كيف ال يشترط أن يعرفوه؟ هل يمكن أن يجمِ        
  ! ثم تأتي أنت وتحملها على المعنى الصحيح؟،ويحملونها على معنى غلط

 ويكون مـا  تأتي أنت وتدعي الصوابثم ع السلف جميعاً على الخطأ في فهم اآلية،   هذا محال ال يمكن أن يجمِ     
  !نت صواباًتقوله أ

هـم  :  والجيد منهم الذي يقول،ولذلك نجد هؤالء في الغالب إذا ذكروا أقوال السلف يذكرونها على سبيل التندر  
  .هذا مبلغهم من العلمومجتهدون 

الجامعة، وكانـت المحاضـرة عـن       رت محاضرة في     حض  إذ وال زلت أذكر وأنا طالب في المرحلة الثانوية       
؛ بسبب كثـرة النـاس   خارج القاعةد والحشوفي يوم شاٍت   كأني أراه اآلن يتكلم     واإلعجاز العلمي في القرآن،     

: مجاهد يقول : ، ثم قال  نظر ماذا قال القدماء فيها    لن :ثم قال قضية من هذه القضايا،     ، وهو يتكلم عن     الحاضرين

لنشوة والطرب لهذا    إلى الموجودين وإذا هم في حال من ا        تُّفَألتَ ثم   !مجاهد استخفافاً بقول    ضحككذا وكذا، ثم    
  .االكتشاف

 إلى السلف، وكيف تكون أقوالهم وفهمهم وهم أعلم الناس بالقرآن يتحاكم فيها إلى قول               ةتعجب من النظر  إنك ل 
  !في معاني القرآنو في أي شيء؟ في القرآن،  وهذاجورج وميري وأمثال هؤالء؟

  .هذا ليس بتفسير: وأعجب ما سمعته أن أحد هؤالء لما نوقش قال

بد أن يكون لكم األرضية التي تنطلقون منها في التفسير، واآللة التي تشترط فيمن تكلم في التفسير                   ال :ما قيل ل
  هذا ليس بتفسير، ما هذا إذن؟: قال

 ما هـو التفـسير      !؟ ليس بتفسير  :ة، ثم تقول لهذا   قصأي ملت  :}رتْقًا َأن السماواِت والَْأرض كَانَتَا   {: حينما تقول 
  إذن؟



 ٤

 ألن هـؤالء  ؛الواقع أن هذا من صلب التفسير، وليس من حواشيه أو من مكمالته، بل هم من صلب التفـسير           

يفتقد الخلفية التي يجب على من تكلـم        هو  يبينون عن معاني القرآن، فال يجوز ألحد أن يتكلم بهذه الطريقة، و           
  .هذه قضايا شرعية؛ ففي معاني القرآن أن ينطلق منها

  :سةسادالحوظة مللا

تجد مسافة شاسعة بيداء بينهم وبين العلوم األساسية التي يجب أن تكون عند مـن               وأنت تقرأ أو تسمع لهؤالء      
  .التفسيرفي أراد أن يتكلم 

 إلى  ،]سورة المؤمنون ) ١٤([ }فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً  {( :أحدهم يتكلم ويبين وجوه بعض اإلعجاز، فيقول مثالً       هذا  ف
  ).ء كما هو معلوم عند علماء اللغة تدل على العمومالفافآخرها، 

؟ متى كانـت     في اللغة السريانية؟ عن أي لغة تتكلم       أم ؟ في اللغة العبرية   أم ؟ لغة التاميل   في أي لغة هذه؟ هذه   
 الفاء تدل على العموم عنـد   إن: فيهاتتكلم مع من؟ أي لغة التي تتكلم عنها وتقول        أنت   ؟الفاء تدل على العموم   

  !؟ء اللغةعلما

  لم نجـد   موجودة،ال كتب اللغة    عرفنحن ن ؛ ف هذا ال يوجد إطالقاً، إال إذا كنت تتكلم عن لغة أخرى غير لغتنا            

 الفاء تدل على التعقيب المباشر، وتعقيب كل شـيء بحـسبه،             بل إن  ، تدل على العموم    الفاء إن:  من يقول  أبداً
  .وتدل على التعليل وتشعر به أحياناً

ـ ويطربونأمامك ناس ما يفهمون تتكلم وألمور بهذه الطريقة، و تصادر ا أن أما الفـاء تـدل   : لو لكالمك، وتق
ـ هذه أشياء مضحكة مبكية في نفس الوقت،، ف كما هو معروف عند علماء اللغة      على العموم  ليـة مـا   ب الر وش

  .يضحك

هكذا على عواهنـه مـن      ، والذي تقوله وتطلقه     ش حول هذا الكالم الذي تدعيه     ناقَالمطلوب منك أن تتوقف لتُ    ف
  .غير خطام وال زمام

 ، أو زراعـة ، أو أحياء، أو كيمياء، أو فيزياء، أوأطباءإما تخصصاتهم  -مإن لم يكن جميعه-عامة هؤالء إن  

 ما شـأنهم فـي هـذه    ؟ما شأن هؤالء حتى يتكلموا عن تفسير القرآن      وما داموا كذلك ف    ،ا جيولوجي ، أو صيدلة
  األشياء؟

 يجب أن نغـار عليـه، وال   -عز وجل-داً يجب على الناس أن يتنبهوا لها، هذا كتاب اهللا        هذه مشكلة كبيرة ج   
  . يتكلم فيه من هب ودب ودرج

  :سابعةالحوظة المل

ا تقرأ المعلومة فـي  ، ومنها أنك لمتكرار كثير جداًمنها كما أشرنا آنفاً يوجد      إذا قرأت في كالمهم تالحظ شيئاً     
 تكتشف أن بعضهم يزيد عليها أشياء مـن          إذ أو نحو هذا، تالحظ التفاوت،    عشرة مصادر أو عشرين مصدراً      

، فيتيح لنفـسه الفرصـة أن       ه ال ينسب للمصادر   ، ومعلوم أن  ليست موجودة في المصادر األصلية    مما  التهويل  
 هذه الزيادات المؤثرة فـي المعنـى   أكثر، وليستإثارة و القضية بزخم أفضل    يزيد من عنده أشياء حتى تكون     

 بهـا فـي   يالمعلومات التي يدل يجعل  جودة في أصل المعلومة، وإنما زادها من باب اإلثارة، فهل مثل هذا           مو
  ! معلومات موثوقة؟-عز وجل-قضايا تتعلق بتفسير كتاب اهللا 



 ٥

بد أن    ال ،الذين يتكلمون في العلم   ، وأقل األحوال أولئك     بد أن الناس يتربون عليها     أن هناك أصول ال   المشكلة  
 عن معـاني القـرآن، وأن هـذا األمـر           ون يتكلم م أنه ون شيء من التحرز والورع، وأن يعرف      معندهيكون  

  .اونه وأن القضية ليست بهذه السهولة وبهذه البساطة التي يتخيل، عليهونسيحاسب

ولـذلك  ،  عجاز العـددي  عن التفسير العلمي واإلعجاز العلمي وما يسمى باإل        -عز وجل - سأتحدث بإذن اهللا  
  :على عشر نقاط ذا الحديثسأجعل ه

  . في التعريفات:األولى

  . للتفسير العلمي واإلعجاز العلميالجذور التاريخية في :الثانية

  .بواعث هؤالء في هذا االشتغال بالتفسير العلمي في :ةالثالث

  .من المؤيدين ومن المخالفين في أقوال الباحثين عموماً :الرابعة

  . في حكمه:الخامسة

  .روط قبوله في ش:السادسة

  . في أصناف المشتغلين به:السابعة

  . االتجاهات في التفسير العلمي:الثامنة

  . أهم المؤلفات المغرقة والموغلة فيه:التاسعة

  . في محاسنه:العاشرة

وسأحاول أن أجعلكم تكتـشفون أنـتم      ،  سأحاول قدر اإلمكان أن أنطلق من أصول وثوابت نتفق عليها جميعاً          و
  .شياء من الخطأالصواب في هذه األ

فالعدل واجب   ،]سورة األنعام ) ١٥٢([ }وِإذَا قُلْتُم فَاعِدلُواْ  { : قال تعالى  ،أمر بالعدل واإلنصاف   -عز وجل - واهللا
من أراد أن يتكلم على الناس أو يتكلم على القضايا التي يـذكرونها أو  ، ف باألقوال واألحكام التي يقولها اإلنسان    

ال يتكلم بهوى   ،  ال بد أن ينطلق من أصول صحيحة      فتكلم على المؤلفات أو نحو ذلك        أو ي  ،ئفايتكلم على الطو  
ومن أصـول ثابتـة ال      ،  والعدل ال يمكن إال أن يكون منطلق المتحدث فيه من علم صحيح           ،  وإنما يتكلم بعدل  
ـ                 تضطرب عليه  ه وال تتناقض فيقع في ما ال يليق من التناقضات والتعارض والتضارب فـي أفكـاره وأقوال

وأن من فوائدها أنها تضبط فهم اإلنسان وأنهـا تنـأى بـه عـن     ، رفنا في القواعد فائدة القواعدعو،  وأحكامه
  .االضطراب والتناقض والتضارب

   :تشتمل على أمرينالمقدمة التي سأذكرها 

ـ         ،   في ذكر نماذج من تورع السلف في التفسير        :األمر األول  ، كوأريد أن تكون هذه القضايا حاضرةً فـي ذهن
، تذكر هذا جيداً وقارن في النماذج التي أعرضها عليـك        ،  تحضر هذا جيداً في جميع البحث الذي تكلم عليه        اس

  .وبضدها تتميز األشياء، قارن بين هذا وهذا

ـ  ،   في ذكر بعض القواعد في التفسير التي لها تعلق بالموضوع          :األمر الثاني   دفإذا فهمتها وحفظتها نطبـق بع
   .وسترى البون الشاسع، ى هذه القواعدذلك ما يذكرونه عل
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 :يقـول  -عز وجل-  واهللا يتحرزونوكيف ال :ز السلف في التفسير   وهي نماذج من تحر   : أما القضية األولى  

كُواْ ِباللِّه ما لَم ينَزْل     قُْل ِإنَّما حرم ربي الْفَواِحشَ ما ظَهر ِمنْها وما بطَن واِإلثْم والْبغْي ِبغَيِر الْحقِّ وَأن تُشْرِ               {
ونلَما الَ تَعلَى اللِّه مَأن تَقُولُواْ علْطَانًا وسورة األعراف) ٣٣([ }ِبِه س[.  

  .]سورة يونس) ٦٠([ } الْكَِذب يوم الِْقيامِةوما ظَن الَِّذين يفْتَرون علَى اللِّه{ :-جل وعال- ويقول

  .]سورة يونس) ٦٩([ }قُْل ِإن الَِّذين يفْتَرون علَى اللِّه الْكَِذب الَ يفِْلحون{ :-ىسبحانه وتعال– ويقول

  .]سورة النحل) ١٠٥([ }ِإنَّما يفْتَِري الْكَِذب الَِّذين الَ يْؤِمنُون ِبآياِت اللِّه وُأولِئك هم الْكَاِذبون{ :ويقول

بل ،  تكلمون في التفسير العلمي أو األعجاز العلمي أنهم يفترون على اهللا الكذب           ال أقصد أن هؤالء الذين ي     أنا  و
،  ليورث ذلك هيبةً في قلوبنا عند الكالم على معاني القـرآن           ؛نستحضر هذه المعاني  ه ينبغي علينا أن     أقصد أن 

  .وعند الكالم على تفسير القرآن

وهـو خليفـة   ،  أمام الناس وهو من أعلم األمة    قرأ على المنبر   -رضي اهللا تعالى عنه   -هذا عمر بن الخطاب     
  .]سورة عبس) ٣١([ }وفَاِكهةً وَأبا{ : قرأ اآلية-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

إن هـذا لهـو     " : ثم رجع إلى نفسه وقـال      ؟ما األب ،   وفاكهةً وأبا  :قال،  لم يتكلم فيها   -رضي اهللا عنه  -عمر  
  ؟ما معنى هذا الكالم، "التكلف يا عمر

أنه أوجد لهم ما يحتاجون إليه مـن المطعومـات ممـا     باهللا يمتن على الخلق   وهو أن    اكتفى بالفهم العام لآلية   
 ال : يقـول ؟ما هذا النبات بعينـه   ؟لكن ما هو األب   ،  التي تأكلها دوابهم   واألب،   الفاكهة  من أخرج من األرض  

  .فتورع من ذلك،  فهذا من التكلف لتفسيرهحاجة

 ؛ ألنـه لم يطلب اإلجابة منهم بعد هذا التراجـع ف،  على المنبر  ه طرح ه بعد أن  رجع عن  و التورع من السؤ  لقد  

  .رأى أن هذا من التكلف

وفي ظهر قميصه أربع     -رضي اهللا عنه  -كنا عند عمر بن الخطاب      " :-رضي اهللا عنه  -وفي رواية عن أنس     
  ."هفما عليك أال تدري، ا لهو التكلف إن هذ: ثم قال؟ما األبف :فقال }وفَاِكهةً وَأبا{ :فقرأ، رقاع

لو سئل عنها بعـضكم  " :-كما يقول ابن أبي مليكة-وهذا ابن عباس حبر األمة وترجمان القرآن سئل عن آيٍة          
  ." فأبى أن يقول فيها،لقال فيها

ألمـة  أن يجيب فيها وهو حبر ا      ولكنه رفض ،  ولو سئلتم عنها ألجبتم   ،   آية تتبادر إلى السامع أنها سهلة      :يقول
  .وترجمان القرآن

جاءه طلق بن حبيب فـسأله       -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  صاحب   -رضي اهللا عنه  -اهللا   وهذا جندب بن عبد   
  ؟عن آية من القرآن فماذا قال جندب

  .بمجرد ما سئل عن تفسير آية  خاف؛"أحرج عليك إن كنت مسلماً لما قمت عني" :قال

إنا " :سأل عن تفسير آية من القرآن فيقول       من خيار علماء التابعين ي     وهو -رحمه اهللا -وهذا سعيد بن المسيب     
  .يتهيب من التفسير ؛"ال نقول في القرآن شيئاً

ما كان يتتبع الدقائق     -األشياء الواضحة - وذكر عنه يحي بن سعيد أنه كان ال يتكلم إال في المعلوم من القرآن             
  . تسألني عن القرآن ال:وسأله رجل عن آية من القرآن فقال، والغوامض
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فـإذا سـألناه     -وكان أعلم الناس  -كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحالل         " :ويقول يزيد بن أبي يزيد    
  ."عن تفسير آيٍة من القرآن سكت كأن لم يسمع

يـد  منهم سالم بن عب   ،  أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير       " :وكذلك يقول عبيد اهللا بن عمر     
  ."ونافع، وسعيد بن المسيب، اهللا والقاسم بن محمد

 : يقـول  -من علماء المدينة   بن الزبير من فقهاء التابعين    يعني عروة   -ما سمعت أبي    " : بن عروة  ويقول هشام 

  !!، إنهم يخافون وهم جبال في العلم"ما سمعت أبي يؤول آيةً من كتاب اهللا قط"

ذهب الذين كانوا يعلمـون فيمـا أنـزل         " :آية من القرآن فقال له    وسأل محمد بن سيرين عبيدة السلماني عن        
  ." فاتق اهللا وعليك بالسداد،القرآن

ـ يعنـي   – يعني أصحاب ابن مسعود كعلقمة واألسـود      -كان أصحابنا   " :وهذا إبراهيم النخعي يقول     -يالنخع

  ." يتقون التفسير ويهابونه-وغيرهم من أصحاب ابن مسعود

ما كـان يعـرف     ،  البحر متالطم  ؛عندي علم فيها  : يقول"  من آيٍة إال وقد سألت عنها      واهللا ما " :ويقول الشعبي 
  كـامالً اًشـهر  اًشـعر يروي ، ولو شئتم لحدثتكم شهراً،  أقل ما أحفظه الشعر    :وكان يقول ،  القراءة وال الكتابة  

  .بدون توقّف

، واهللا ما من آية إال وقد سألت عنهـا        " :وكان يقول ،  هذا أقل شيء يحفظه   ،  "لحدثتكم شهراً ال أعيد بيتاً    ": يقول
  ."اتقوا التفسير فإنه هو الرواية عن اهللا" :يقولمسروق وكان . "-عز وجل-ولكنها الرواية عن اهللا 

إذا تكلم في فن يظن السامع أنه ال يحـسن   -رحمه اهللا-وشيخ اإلسالم ابن تيمية مع تبحره في العلم حتى كان   
 حتى إن الطوائف حينما يناقشهم ويرد عليهم كانوا يـستفيدون منـه فـي               ،هوضبطه ل   لشدة تحققه فيه   ؛غيره

  .مذهبهم ما ال يعرفونه هم عن عقائدهم

وكان إذا تكلم في أي فٍن من الفنون يسمعه إنسان في الرياضيات ويتكلم معه ويعرض عليـه أبـواب فكـان                     
  .ظن أني أتعلمها واهللا لقد تعلّمت منه أبواباً ما كنت أ:الواحد منهم يخرج ويقول

ومع ذلك كانـت    ،  علماء في الرياضيات يجلسون مع هذا العالم ويجدون عنده أشياء ال يجدونها عند أصحابهم             
  كلـه كـان    ومع هـذا   ،مع قوة استحضار لنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف        له اليد الطولى في التفسير    

  ."ة تفسيرائربما طالعت في اآلية الواحدة نحو م" :يقول

كنت أذهب إلـى    " :ويسجد ويمرغ جبهته في التراب يقول     ،   في دمشق  خربة ومهجورة يذهب إلى مساجد    ن  كا
يقـرأ  ،  " يا معلّم إبراهيم فهمني    :المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل اهللا تعالى وأقول          

، رنت أو في الكمبيوتر اليـوم وال بضغطة زر في االنت،  مطبوعة طباعة رشيقةليستتفاسير  ،  ة تفسير ائنحو م 
ومع ذلك يقـرأ نحـو   ، وإنما كتب مغبرة ولربما سببت له ألواناً من األمراض من الربو والحساسية ونحو ذلك 

  ؟ من مثل هؤالءن فأين نح،ة تفسير في اآلية الواحدة ويذهب ويدعوائم
، هناك قواعد كثيـرة جـداً     ،   لها وهي ذكر بعض القواعد التي ينبغي التفطن       :في هذه المقدمة  القضية الثانية   

، وأرجو أن تكون هذه القضايا حاضرة فـي أذهاننـا  ، لكن سأكتفي ببعض ما له مساس مباشر بموضوعنا هذا       
  .ونحن نناقش التفسير العلمي واإلعجاز العلمي وما يسمى باإلعجاز العددي
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 هـم الـذين   ؟ األميـون  من ه فم: "تحمل نصوص الكتاب على معهود األميين في الخطاب       " : تقول عندنا قاعدة 
هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا مـنْهم  { - وسلم صلى اهللا عليه  -رسول اهللا   خوطبوا بالقرآن حينما نزل على      

 ،المخاطبـة  فهؤالء يجب أن نحمل نصوص القرآن على معهودهم فـي          ،]سورة الجمعة ) ٢([ }يتْلُو علَيِهم آياِتهِ  
فنحمـل نـصوص القـرآن علـى        ،  واستعمال العربية في وجوه المخاطبات     ،والمحادثة ي التكلم وطريقتهم ف 
ن الشريعة ال تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها         إ: فإننا نقول بكل اطمئنان   وبناء على ذلك    ،  معهودهم

سـيأتي مـن    ؛ ألنـه داًاستحضروا هذا جيو، وأحكامها إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضية وما إلى ذلك    
علوم الذرة فال يصلح    ،   يشرح الرياضيات والفيزياء والفلك والكيمياء واألحياء والعلوم       ال إذا كان القرآن     :يقول

  .لهذا العصر

 الشريعة ال يحتاج في فهمها إلى علوم الفلك والرياضيات والكيمياء والفيزياء واألحياء الدقيقة وما إلـى                 :نقول
 وهي من فروض الكفايـة يجـب أن         ، األمة لبناء حضارتها ولألخذ بأسباب القوة      هاحتاجهذه علوم ت   بل،  ذلك

  ؟لكن هل يتوقّف فهم القرآن عليها، وال يجوز ألحٍد أن يهون من شأنها، يوجد من المسلمين من يقوم بها
  :رووذلك ألم،  ال:الجواب

معنى ذلك أنهم خوطبوا بمـا يـدخل تحـت          ف : أن الذين تلقّوها وخوطبوا بها كانوا من األميين        :األولاألمر  
إدراكهم وفهمهم ولم يخاطبوا بطلسمات وال بأحاجي وال بألغاز وإنما خوطبوا بكالٍم عربٍي فصيٍح مبين فهموه                

   .حق الفهم

يعني لو لم تكـن مراعـى فيهـا معهـود      :لو لم تكن الشريعة كذلك لما وسعت جمهور الخلق     :الثانياألمر  
ألن جمهور الناس ال يتوفّر لهم هذه العلوم والتخصص فيها وإنما            ؛حةً لجمهور الناس   صال تاألميين لما صار  

األعرابي ،  جاءت لألحمر واألسود  هذه الشريعة   ، و  االمتثال والتكليف  نفيصعب على الناس إذ   ،  هي ألفراد قلة  
  .يعالخ بأموٍر مدركة للجم ... ومعرفتهاهاأحكام -عز وجل-  اهللاوأناط، يستطيع أن يطبقها

وال ،  وما إلى ذلـك    ومراصد   وآالت رصد ما يحتاج إلى مكبر     ،  دخول شهر رمضان برؤية الهالل    : مثال ذلك 
، يحتاج اإلنسان حتى يفهم نصوص القرآن أو يعمل باألحكام الشرعية إلـى تكنولوجيـا وآالت دقيقـة جـداً                  

بق الشريعة وهو لم يسمع بهـذه       يستطيع أن يط    إلى ذلك كله، بل     يحتاج ال ،واحتراف في بعض العلوم المادية    
 ؛١))وهكـذا  وهكـذا  هكذا الشهر نحسب وال نكتب ال أمية أمة إنا((: -عليه الصالة والسالم–، يقول العلوم قط 

  . فهي صالحة لكل زمان ولكل مكانذه األمور من رحمة اهللا ولطفه،فالحاصل أن الشريعة روعي فيها ه

وبنـاء  ،   أي مكـان   في،  في بيته ،  في وسط البحر  ،  ها في الصحراء  وكذلك ال يعوز أحداً رام االمتثال أن يطبق       
والمتـأخرين  ،  على ذلك نعلم غلط من تجاوز في دعواه فأضاف إلى القرآن كل علٍم يذكر من علوم المتقدمين                

  .من علوم الطبيعيات والرياضيات والهندسة والمنطق وعلم الحروف وأشباه ذلك مما يذكره بعضهم

 ، فإذا عرفت ما سبق ستعرف بطالن ذلـك  ، كل هذه العلوم موجودة في القرآن      :يقولونسيأتي تصريح جماعة    
،  يجب أن نقتصر في فهم القرآن على كل ما يضاف علمه إلى العـرب خاصـة                :وبناء على ذلك أيضاً نقول    

                                                

وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل والفطر لرؤية الهالل وأنه إذا غم في أولـه أو               : باب  –الصيام  : أخرجه مسلم في كتاب    ١
 ).٧٥٩ص  / ٢ج ) (١٠٨٠ (آخره أكملت عدة الشهر ثالثين يوماً
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إنـه   التي يصح تطلبـه بهـا ف  األداة فمن طلبه بغير ،فبذلك يوصل إلى علم ما أودع فيه من األحكام الشرعية        
  .-رحمه اهللا- وهذه المعاني ذكرها الشاطبي ،يضل في فهمه

 أن العرب الذين نزل القرآن بلسانهم لهم عـرف          :وقد ذكره الشاطبي أيضاً     ينبني على ما سبق    :ثالثالمر  األو
 نرجع إلى لغة العرب وننظـر  د لهم عرفاً خاصاً فإننا فإذا لم نج،ال يصح العدول عنه في فهم الشريعة      مستمر

  .نى هذا الكالم في كالم العرب األولينمع

ما معنى يلقون الكـالم     ،  هاتهم أنهم يلقون الكالم على عواهن     مخاطب و في كالمهم  ومن عادة العرب في عرفهم    
  ؟هعلى عواهن

عندهم هو الذي يلقي القصيدة علـى        الجيدولذلك فإن الشاعر     -ال يتكلّفون - رون في الكالم   أنهم ال ينقِّ   :معناه
أما الشاعر الذي يكتب    ،  عرهمن المواقف ثم بعد ذلك يصور مشاعره بشِ        يحضر موقفاً حسب المناسبة   ديهة ب الب

ولهـذا  ظـاهره،  في سنون شعره وإن كان حسناً قبل ذلك ويحضر ويكتب ثم يعيد ويزيد وينقّح فما كانوا يستح    
ي إمام من أئمة اللغـة      األصمعو،  كان األصمعي يعيب على الحطيئة مع أن الحطيئة شاعر من نوابغ الشعراء           

  ؟كان يعيب على الحطيئة وال يستحسن شعره لماذا
 ويزيـد ويحـذف   ،في هذا الـشعر  يحسن،  وجدت شعره كله جيداً فدلني على أنه كان يصنعه قبل ذلك           :يقول

مـن  ، بـل     هذا الصنيع  نيستمدحوفما كانوا   ،  ثم يلقي القصيدة   -قبل  من يحضر  لهذا الشعر   - الكلمة وينقص 
  .هأنهم يلقون الكالم على عواهندتهم عا

وإذا كان األمر كذلك فينبغي على أن من نظر في القرآن الذي نزل بحسب معهود األميين في الخطـاب أن ال      
يقصدها القرآن ولم تخطر على بال السامعين لـه مـن           فيحمل القرآن على تكلّفات لم      ،  ينقّر وهو يفسر القرآن   

  .العرب األقحاح

أنه ينبغي أن تكون العناية منصبة على  المعاني دون أن تكون منـصرفةً               ني على ما سبق   نبي :رابعاألمر ال و
  .التكلف فيهألن من عادة العرب العناية بالمعنى دون التنقير في اللفظ و ؛إلى األلفاظ والتدقيق فيها

أن ال    الخطاب على كون القرآن عربي وأنه يجب حمله على معهود األميين في          أيضاً  ينبني  : امسخالمر  األو
لـيس  ، و  يكون عربياً باللسان والفهـم      أن إما عربياً باللسان والنسب أو    ،  يتكلم على معانيه إال من كان عربياً      

لكـنهم  ،  كثير من علماء المسلمين كانوا مـن األعـاجم          بل ،معنى ذلك أن األعاجم ال يجوز لهم أن يستنبطوا        
، حاح في فهمهم وتذوقهم للغة العرب وتـصورهم لمعانيهـا    تعلّموا من العربية ما جعلهم يزاحمون العرب األق       

 فإنها تورث علالً في تفسير اإلنسان وحمله لأللفاظ على معاٍن لـم        -عجمة اللسان وعجمة الفهم   - وأما العجمة 
  .يردها المتكلم

 ؟لمـاذا  -أعني أبناء العرب فضالً عن األعـاجم      -منذ عصور متطاولة     العجمة نعانيلقد صرنا نحن العرب     
 كمـا    حتى يفهـم،   ا يحتاج إلى أن يراجع كثيراً من األمور       واختلطت وصار الواحد من   قد تكدرت   ألن ألسنتنا   

بعـد أن كـان    وكل هذا    ،وعلوم اللسان العربي حتى يفهم الخطاب فهماً صحيحاً        علوم البالغة  يتعلم األعجمي 
لغوية النظيفة وسالمة الـذوق اللغـوي   به من الفطرة ال -عز وجل- بما حباهم اهللا   العرب يفهمونه ألول وهلة   

  .وسالمة ألسنتهم وأفهامهم من العجمة
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بعجمة حتى يحصل تحصيالً يؤهله لفهمـه علـى الوجـه          من تلوث    -التفسير–  ال يجوز أن يتكلم عليه     :نفإذ
جمة ولهذا دخلت كثير من البدع واالنحرافات في التفسير وفي غير التفسير بسبب هذه اللوثات والع              ،  المطلوب

  ."أهلكتهم العجمة" :-رحمه اهللا-كما قال الحسن 

ـ         " :-رحمه اهللا -ويقول الشافعي    سان العـرب ومـيلهم إلـى لـسان      ما جهل الناس واختلفـوا إال لتـركهم ل
 مـا حـصل التكـدير والجهـل         :يقـول  -رحمه اهللا -الحظ هذه العبارة الدقيقة من الشافعي       ،  "طاليسأرسطا

سان ما هو ل  ،  طاليسان العرب واتجهوا إلى لسان أرسطا     ال بعد ما تركوا لس    واالختالف واالنحراف في الفهم إ    
  ؟طاليسأرسطا

وهو علم أجنبي على األمة وغلب عليهم ذلك حتى تكـدرت بـه ألـسنتهم               ،  صاروا يتعلمون المنطق اليوناني   
ـ   ، فـصاروا يحكّمـون   وغير اليونان من أصحاب هذه العلوم لوثة اليونانفأصابتهم   ي هـذه المـصطلحات ف

وفي أصول  ،   وهذا تجده في أصول الفقه كثير      ،وفي الكالم على القواعد وما إلى ذلك      ،  نصوص الكتب والسنة  
ومن شروح    وما شاء اهللا من كتب التفسير      ،وفي علم النحو   وفي علوم البالغة   وفي مصطلح الحديث  ،  التفسير

صـبغةً  فصارت هذه المصطلحات     ،الحديث تجد هذه اللوثة التي سرت إلى المسلمين من اليونان ومن غيرهم           
ثم صاروا  ،   هذه الكتب يحتاج إلى شرح لهذه المصطلحات       فيعند كثيٍر من الشراح والمفسرين فصار القارئ        

يفهمون بناء على التركيبة الذهنية التي وجدت عندهم بعد ما صيغت عقولهم هذه الصياغة التي تربـوا فيهـا                   
  .ن وأمثال هؤالءمنطق أرسطو وأفالطو، على منطق اليونان

واالسـتنباط   فيصبح لإلنسان طبيعة خاصة في الفهم     ،  فالعقول تصاغ بسبب النظر في الكتب والدراسة والتلقي       
  .وتصور األشياء فتصاغ عقليته

ـ  وأن ،ما الذي يجعل بعض الناس يرجع من بالد أوروبا وأمريكا ويبدأ يتكلم على الشريعة عندنا               ا يجـب أن    ن
  ؟ وهو من أبناء المسلمين ما الذي جعله يقول هذا،اً جديداًنفهم القرآن اآلن فهم

  . فصارت عنده هذه اللوثات،ودرسه صيغ عقله بناء على ما تربى عليهالسبب أنه 

 يرجعون وعنـدهم  -كما يقولون هناك-مثل العلوم اإلنسانية  لماذا كثير ممن يدرسون في بعض العلوم خاصة     
  ؟لوثات

  . وانحرافات جداًومن ثم فالفهم عندهم فيه إشكاالت كثيرة ،م صياغة خاصةتتناقش مع أناس صيغت عقوله

يـتكلم  ، ما الذي يجعل كثير ممن يذهبون هناك يرجع وهو يتكلم عن قضايا شرعية كبيرة وهامـة وحـساسة              
، ومن حقنا أن نفهم أيضاً بحسب معطيـات العـصر  ، عليها على أنها قضايا لربما فهمها السلف بطريقة معينة     

بفهـم  ونحن من حقنا أن نفهم القرآن ولسنا ملـزمين          ،   بحسب المعطيات التي كانت عندهم     ملسلف لهم فهمه  فا
  ؟ما الذي جعلهم يقولون هذا، السلف

 :مـا يقـول   ،  )فهم اآلخر (،  )اآلخر (:وصار إذا أراد أن يتكلم عن الكافر يقول       ،  صيغت عقولهم هذه الصياغة   

  ؟ من هو اآلخر)التعايش مع اآلخر ()التحاور مع اآلخر() فهم اآلخر( )اآلخر( :، بل يقولالكافر
}ولَهسرو اللَّه ادح نم ونادوِم الْآِخِر يوالْيِباللَِّه و ْؤِمنُونماً يقَو ٢٢:المجادلة([ }ال تَِجد([.  

  !!)اآلخر( : يقول اآلن)غير المسلمين(:  كان يقولفي السابق
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  !هفما بالك بغير،  يقولها بعض من ينتسب إلى الدعوة إلى اهللافاظ األلهذهلألسف 

 : في الفقه يقول   الدكتوراهويحدثني عن مشرفه في مرحلة      ،   في تلك البالد تخصصه في النكاح      اًواحد أنا رأيت 

مـن   حالة فآتي إليه وهو في ، تقع لي مشكلة في البحث في الكلية:يقول، سكران دائماً  فهو ،ال يفيق من السكر   
 :آتيه في اليوم اآلخر وأقول لـه    ثم   :يقول،  أنا أتكفل لك بحل هذه المشكلة     ،   دع الموضوع علي   : فيقول ،النشوة

  ؟ أي مشكلة: يقول؟ يشأن المشكلةماذا عملت
 مـا  ، في موضوع النكـاح دكتوراهرسالة اً على  مشرف حالههذا  فإذا كان من،اً كان سكرانال يذكر شيئاً إذ أنه  

  ؟ إلينا وبأي شيء سيرجع؟رجو من هذايماذا  يا ترى ؟ هؤالء مثلعلى يدرس الفقهب لبال هذا يذه
وتقييمـه   نظرته لألمور  تتغير    و  الذي يذهب إلى هناك،    وبالتالي يتغير تفكير اإلنسان   ،  تصاغ  هناك العقولإن  

  .، وال حول وال قوة إال باهللالألشياء

ن الشافعي  إ :يقولف" طاليسولسان أرسطا :  "ارة الشافعي ق على عب  يعل -رحمه اهللا -السيوطي   ف على كل حال  و
، ترجم المنطق والفلسفة ومـا إلـى ذلـك     حيث،أشار إلى ما حدث في زمن المأمون من ترجمة كتب اليونان     

 إنه ال يوثق بعلم مـن ال يعـرف   :وقالوا، استفزهم بعد ذلك أناس مثل الغزالي  فوتسارع إليها الناس يتعلمونها     
ن من شروط االجتهاد أن ال يبلغ اإلنسان رتبة االجتهـاد حتـى            إ :وا وقال -المنطق وغيره لوم  ع– هذه  العلوم  

 فـصاروا يتعلّمـون     -رحمـه اهللا  -كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية       -ز العلماء   ٍفاستُبهذا  ف،  يحصل هذه العلوم  
أن يثبت أنه بلغ هـذه      في األصول وغيرها من أجل       المنطق ويدخلونه في التفسير وشرح الحديث وفي الكالم       

  .فسد الفهموبالتالي ، الرتبة

ال تجد قضية تـستحق     فتقرأ أحياناً عشرات الصفحات بالخط الدقيق من الورق الكبير في بعض كتب التفسير              
فالحاصـل أن هـذا    ،   ليس عليه نـور    ه كالم كالم ه فعالً قضية تستحق أن تقف عندها؛ ألن        هذ : فيها أن تقول 

  .العقائد وما إلى ذلكفي أوقعهم في إشكاالت 

والقرآن ما نزل إال على مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب واالحتجاج واالسـتدالل ال    " :يقول
فمن عدل  ،  ولكل قوٍم لغة واصطالح   " : يقول -هذا كالم السيوطي يشرح كالم الشافعي     - "على مصطلح اليونان  

ـ وص الشرع عليه جهل وضل ولم يصب القصد         عن لسان الشرع إلى لسان غيره وخرج الوارد من نص          إن ف
  ".كان في الفروع نسب إلى الخطأ وإن كان في األصول نسب إلى البدعة

عرفـة كـالم العـرب ووجـوه      م وهو أن من تعرض للخوض في التفسير ولم يكن متـأهالً ب            :دسوأمر سا 
  ؟لماذا،  غير محمودة-إن وافقه-مخاطباتهم كانت موافقته للصواب 

إنما وقـع عليـه   يه، فهو  بالطرق التي يجب أن تسلك للوصول إلولم يصل إلى الصواب   ،  ليه اتفاقاً ألنه وقع ع  
  .-رحمه اهللا تعالى-وهذا المعنى ذكره الشاطبي ، مصادفةً إن صح التعبير

  :قاعدة أخرى

 أن  والواقـع  :"كل معنى مستنبط من القرآن غير جاٍر على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء               "
 وبهذه القاعدة تبطل تفسيرات المالحدة والمتكلمين التي خالفوا فيهـا           ،ونتيجة لها  هذه مرتبطة بالقاعدة السابقة   
كـذلك تـأويالت    و،  وهي كثيـرة جـداً     تفسيرات الزنادقة  كما تبطل     وتفسيراتهم، عقيدة أهل السنة والجماعة   



 ١٢

تبطل التكهنات التي تـذكر فـي الحـروف         ما  ك،  والتفسيرات الصوفية اإلشارية في عامتها وأغلبها     ،  الباطنية
       المقطعة في أوائل السور فيما يسمى بحساب الجفإن هذا ال قيمـة      ،فيما بعد  -إن شاء اهللا  - سنعرض له و،  لم 

 ) ،]سورة مريم ) ١([ }كهيعص{ رتفسفمن الخطأ أن    ،  العرب في شيء    ألنه من علوم اليهود وليس من علوم       ؛له
أو ، احتراق دولـة إسـرائيل وسـقوطها      ثم تحسب نهاية األمة أو      ،  له قيمة عددية  كل حرف   ،  بحروف الجمل 

  ؟تحسب قيام الساعة متى يكون عن طريق هذه الحسابات
كمـا  ،  وكل ما تتوصل إليه من نتائج بهذا الحساب فهو باطل من أساسه،ير صحيححساب غ الجملحساب  إن  

 بعـد قليـل      وسأذكر ،ما يسمى بأسرار الرسم العثماني    فيفات   تأتي على ما يذكر من التكل      أن هذه القاعدة أيضاً   
عرف أن العبث لـيس جديـداً   نع بعض النماذج من عبث المالحدة حتى سنذكر، بعض هذه األسرار المزعومة  

  .وإنما هو من قرون متطاولة -عز وجل-في كتاب اهللا 

د القسري وأحرقه بالنار وله طائفـة       رجل قتله خال  ال هذا   ، بيان بن سمعان   :هذا رجل ممن ال خالق له يقال له       
، ]سـورة آل عمـران   ) ١٣٨([ }هذَا بيان لِّلنَّـاسِ   { :يقول في قول اهللا تبارك وتعالى     ،   البيانية :تنسب إليه يقال لها   

  .هذا بيان للناس، هذه اآلية تتكلم عني،  هذه اآلية تصرح باسمي:يقول

 )المنـصورية ( :بو منصور تنسب إليه طائفة يقال لها      هو أ  )الكسف( بـ   بلقم أو   )الكسف( اسمه   قوآخر أخر 

وِإن يروا ِكسفًا من الـسماء سـاِقطًا        { : أنا المراد بقوله تعالى    :يقول،  قب بالكسف لمن أهل الضالل والبدع ي    
كُومرم ابحقُولُوا سسورة الطور) ٤٤([ }ي[.  

  !؟هل سقطت من السماء، ساقط من السماء }كُومسحاب مر{ :ما معنىف  أنت المرادكلو فرضنا أن

به أو بأمثاله فراجع الموافقات وانظر تعليقات الشاطبي علـى         -رحمه اهللا -وإذا أردت أن ترى تندر الشاطبي       
  .مثل هذا المثال

 كان لـه صـاحبان   ه حينما ملك أفريقي  -تنسب إليه العبيدية  - قب بالمهدي لعبيد اهللا الباطني الرافضي الم    هذا  و

- هما المـراد بقولـه   :ويقول، ولقب اآلخر بالفتح ،لقب أحدهما بنصر اهللا، ينتصر بهما على أمره  ،  امهتَّكُمن  

  نعـم  : لـه ويقولـون    نوعنده ناس يـصفّقو   ،  ]سورة النصر ) ١([ }ِإذَا جاء نَصر اللَِّه والْفَتْح    { :-تبارك وتعالى 

  .صحيح

تجـد عجائـب      إذ ،قهاء من المتعصبـة في الفقـه      عند ف  فقهيةبعض التكلّفات ال  ومنذ نلك الخزعبات أنك تجد      
من أيـن جئـت      : قإذا قلت له   ،تسع نساء ب يجوز التزوج    : يقول  الذي رجلالهذا   ومن ذلك    ،وغرائب في الفهم  

  !!] سورة النساء)٣([ }فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُالَثَ ورباع{ : اهللا يقول: لك قال؟ذا الحكمبه

 : قـال معناهـا    ة، فهـو  تسع  فالمجموع  أربعة : ورباع ،خمسةيساوي   اثنين وثالثة    : وثالث ورباع  مثنى جمع

  .على هذاوقد رد العلماء ، أو تزوج أربع،  تزوج ثالثوأ، ريخ تهمعنا، زوجيالمجموع 

يـن الـذي فـي    أ و، في القرآن: قال؟ ما الدليل على أن شحم الخنزير جائز      شحم الخنزير جائز،   :بعضهم قال 
  ؟القرآن يا أستاذ

أصـالً اللحـم    : قيل لـه ، الشحم جائز:نإذ، ]سورة األنعام) ١٤٥([ }َأو لَحم ِخنِزيرٍ { :يقول -عز وجل - قال اهللا 
  .يطلق على األحمر واألبيض في كالم العرب فهذا داخل فيه الشحم
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 األنبيـاء   إن:  الذين يقولون   تبعاً لعقيدته كأولئك   صوص الن لوا أن يحم  ون عقيدة معينة يريد   م عنده نالذيوبعض  
سورة ) ١٢١([ }وعصى آدم ربه فَغَوى   { :ل اهللا تبارك وتعالى    ماذا تقول عن قو    وإذا سئل ،  ال تقع منهم المعصية   

  ؟]طـه
ـ     ،انتفخ بطنه   أي ،يعني شرب من الحليب حتى بشم     ،   من غوى الفصيل ولد الناقة     : غوى :قال ن  فآدم أكـل م

وإنما  ليس من الغواية التي هي المعصية     و،   عندهم هذا معنى عصى آدم ربه فغوى      ف ،الشجرة حتى انتفخ بطنه   
  !!انتفاخ البطن والبشم من كثرة األكل

وأن فهمهـم    ناحية التصريفية  ال  يرد على مثل هؤالء وبين أصل الكلمة من        -رحمه اهللا – الطبري   ابن جرير و
  .أصالً أعجمي

هو عنده عقيـدة أن اإلنـسان       و ،]سورة األعراف ) ١٧٩([ }ولَقَد ذَرْأنَا ِلجهنَّم  { : على قوله تعالى   آخر يتكلم وهذا  
، خلقنا لجهنم هـذا معناهـا      }ولَقَد ذَرْأنَا ِلجهنَّم  { : يقول –ينفي القدر -  أفعال العباد  لم يقدر وأن اهللا   ،  يخلق فعله 

  . تذروه الرياحأن يعني :نا لجهنمأوإنما معناها ذر، هذا ليس معناها،  ال:قال

  .والعلماء ردوا عليه على كل حال ،هذه هذه غيروالحقيقة أن 

في ون  ماذا يقول ،  نفوا الخلة ،   المحبة وأنه لم يتخذ إبراهيم خليالً       مثل -عز وجل - صفات اهللا    ون ينف نالذيكذلك  
  ؟] النساءسورة) ١٢٥([ }واتَّخَذَ اللّه ِإبراِهيم خَِليالً{ :قوله تعالى

ـ  فرق بين الخُ، والصواب أن هناكاتخذ اهللا إبراهيم فقيراً، ة يعني فقيراًلَّ اتخذه خليالً من الخّ :ونيقول ة وبـين  لَّ
  .ةلَّالخَ

إذا ، والمعتزلة يسلمون بهـذه القاعـدة، و       أن التأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز       وهي قاعدة معروفة وهناك  
 مـصدر  :تكليماً:  فبناء على القاعدة تكون،]سورة النساء ) ١٦٤([ }م اللّه موسى تَكِْليما   وكَلَّ{ :أتينا إلى قوله تعالى   

فجعلوا ،   جرحه بمخالب الحكمة   : قالوا ، ومع ذلك إذا سألت المعتزلة عن معنى اآلية        مؤكد للفعل قبله كلّم تكليماً    
  . من إمالء الشيطانا التأويلهذف، الجرح وهو ممن الكلْكلَّم 

مبادرة المستجيب بإفشاء الـسر      بأنها   الجنابةومن أمثلة ذلك تفسيرهم     ،  تفسيرات الباطنية   إمالء الشيطان  منو
 التبري  :الطهورو،   تجديد العهد على من فعل ذلك       يعني الغسل من الجنابة  و،  إليه قبل أن ينال رتبة االستحقاق     

 بالمأذون إلى أن يشاهد الـداعي يعنـي أو           األخذ :التيممو،  والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة اإلمام       
،  النبـي :الصفاو،  علي:البابو،  النبي:الكعبةو، الطائفةو اإلمساك عن كشف أسرار المذهب       :الصيامو،  اإلمام

 وسـيأتي قريبـاً  ،  ما يسمونه باإلعجاز العددي تشبه هذا تمامـاً       ولهم أيضاً من هذه الخرافات      ،   علي :المروةو

  .ضمن السلسلة

  : منها أمثلة كثيرةهوفي، التفسير اإلشاريبونها التي يسمضاً نماذج من تفسير الصوفية ووتوجد أي

ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَـرةً  { :يقول لبني إسرائيل لما قال لهم موسى   وهو -عز وجل - تفسيرهم لقول اهللا  
قَالُواْ ادع لَنَا ربك يبين لّنَا ما ِهي قَاَل ِإنَّه يقُـوُل           * َأن َأكُون ِمن الْجاِهِلين    قَالُواْ َأتَتَِّخذُنَا هزواً قَاَل َأعوذُ ِباللّهِ     

           رونا تُْؤملُواْ مفَافْع ذَِلك نيب انوع الَ ِبكْرو ةٌ الَّ فَاِرضقَرا ببقـرة هـي     ال :قالوا ،]سورة البقرة ) ٦٨- ٦٧[( }ِإنَّه
  .بسكين الطاعةالنفس تذبح 
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  : هذا الصوفي ال في شرخ الشباب والطيش:قالوا ؟}الَّ فَاِرض والَ ِبكْر{ : وماذا عن قولهطيب

  إن شرخ الشباب والـشعر األسـود      
  

ــاً    ــان جنون ــم يعاصــى ك ــا ل   م
  

، ال فـارض وال بكـر  ،  متوسـط هوبل ، فما هو في شرخ الشباب وال في سن الكهولة والضعف والشيخوخة     
  .}عوان بين ذَِلك فَافْعلُواْ ما تُْؤمرون{،  ال فارض وال بكر:رة هي الصوفي فالحاصل أنهصارت البق

قَالُواْ ادع لَنَا ربك يبين لَّنَا ما لَونُها قَاَل ِإنَّه يقُوُل ِإنّها بقَـرةٌ صـفْراء فَـاِقع لَّونُهـا تَـسر                       {:وقوله تعالى 
فهـي ، الـصوفية -رياضة الـنفس -  هذه صفرة وجوه أصحاب الرياضة:قالوا، ]سورة البقرة ) ٦٩([ }النَّاِظِرين  

ـ   ؟ما هي صفرة مرض  ،  صفرة العبادة  هـذه البقـرة   ، را وجوههم صفر من العبادة وقيام الليـل وصـيام النه
  .نها صفرة عبادةأي أ: }فَاِقع لَّونُها تَسر النَّاِظِرين {،الصفراء

قَاَل ِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَرةٌ الَّ ذَلُوٌل تُِثير اَألرض والَ تَسِقي الْحرثَ مسلَّمةٌ الَّ ِشيةَ ِفيها قَالُواْ اآلن ِجْئـتَ  { :قالثم  
  لُونفْعواْ يا كَادما ووهحقِّ فَذَباق ورايـح   هذا الصوفي ما هو فخاط في األسو:قالوا ،]سورة البقـرة ) ٧١([ }ِبالْح

 جـالس فـي     ، بل هو  خراج ولّاج في تجمعات الناس وأماكن أسواقهم وصخبهم والحراج وما إلى ذلك           ،  جاي

  . فيهاةخلوة ال تثير األرض وال تسقي الحرث مسلّمة ال شي

، وحـواء  -سلمصلى اهللا عليه و  -هذا الكالم آلدم     :]سورة البقرة ) ٣٥([ }والَ تَقْربا هِذِه الشَّجرةَ   { :كذلك في قوله  
  .-عز وجل-شيء سوى اهللا لإنما مساكنة الهمة و، معناها ليس هو األكل حقيقةً،  ال:قالوا

 باطن البيـت قلـب   : قالوا،]سورة آل عمران ) ٩٦([ }ِإن َأوَل بيٍت وِضع ِللنَّاِس لَلَِّذي ِببكَّةَ مباركًا       { :وقوله تعالى 
  .-صلى اهللا عليه وسلم-محمد 

 باء في عمر األمة وخـرا     يذكرون أشي  كالكالم عن األعداد وفواتح السور و      حساب الجمل رافات في    ولهم خ 
هو من علوم اليهود ال يجوز أن       ، وهذا العلم    ال أساس لها  ،  وأمور باطلة ،  وأشياء في نهاية العالم   ،  بعض الدول 

  .يبنى عليه استنباط وفهم وحكم

  :نماذج مما يسمى بأسرار الرسم العثماني

 }ذْبحنَّهلَأَْ{ : قوله تعالى  في ه في كتابة األلف الزائدة    ما يقولون  ا يذكرونه ويدعونه في أسرار الرسم العثماني      مم

، ، فيها ألف زائـدة    }ذْبحنَّهاْلََأ{ : العثماني في الرسم  هكذا  كيف كتبت بالرسم العثماني؟ كتبت     ،]سورة النمل ) ٢١([
في عثمان وال غير عثمان      دخل ل   ال :يقول،  أسرار الرسم العثماني   سمه ا مؤلف كتاب في الرسم العثماني    طبعاً  

 كـل هـذا لـه    :ويقول، كله متلقى من اهللا مباشرةً، ليس لهم من هذا الرسم العثماني وال ذرة   رسم المصحف،   
  .أسرار

-يمان  فهنا ماذا قال سـل    ،   هذه األلف تدل على معنى أن المؤخر أشد في الوجوب من المقدم عليه لفظاً              :يقول

  ؟للهدهد حينما توعده -صلى اهللا عليه وسلم
عذِّبنَّـه عـذَابا شَـِديدا َأو       اْلَُأ* وتَفَقَّد الطَّير فَقَاَل ما ِلي لَا َأرى الْهدهد َأم كَان ِمن الْغَاِئِبين           { : عنه  تعالى قال

نَّهح{ :معناها أن الذبح أشد من، ول على زيادة تنكيل الزيادة هنا تد:قال،  ]سورة النمل ) ٢١- ٢٠([ }لََأذْب  نَّـهذِّبلَُأع
  .}عذَابا شَِديدا

  :مثال آخروهذا 
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والَ تَيَأسواْ ِمن روِح اللِّه ِإنَّه الَ ييَأس ِمـن روِح اللّـِه ِإالَّ              { : ألبنائه -صلى اهللا عليه وسلم   -ول يعقوب   في ق 
 ونالْكَاِفر مالَ تَ{ :كتبت في الرسم العثماني هكذا   ]سورة يوسـف  ) ٨٧([} الْقَواْوئيالَ ي ِح اللِّه ِإنَّهوواْ ِمن راْسَئي س
  .]سورة يوسف) ٨٧([ } ِإالَّ الْقَوم الْكَاِفرونِمن روِح اللِّه

  .]سورة الرعد) ٣١([ }هدى النَّاس جِميعاَأفَلَم ييَأِس الَِّذين آمنُواْ َأن لَّو يشَاء اللّه لَ{ :ومثل هذا قوله تعالى

لماذا زيدت  ف،  زائدةاللف   كتبت باأل   هكذا }سئياْ ي أفلم{ ،}سَئياِْإنَّه الَ ي  { ،}ال تاْيئسوا {: لدينا األلفاظ اآلتية  : إذن
  ؟هذه األلف
 لوجـود إال بعـد     واإلياس ال يكون في ا     ، زائدة لتدل على أن الصبر وانتظار الفرج أخف من اإلياس          :يقولون

 ، ليدل علـى أن اليـأس لـيس كالـصبر         اً؛ حرف يأسوا زاد في كلمة ت    :يقول  وبعبارة أخرى  ،الصبر واالنتظار 
الـصبر  ، و اضطرابات وقلـق  وسبب عندك مشاكل واكتئاب     ياليأس له آثار سلبية و    ف،  فالصبر أخف من اليأس   

، فـي الرسـم    زاد فيه ألفأسدة نكاية الي لزيا: فيقولون، ويؤجر وما إلى ذلك    به يجعل اإلنسان رزين ويتحلى   
 الجمع واأللـف    ما كتب معها واو   ،  هكذا }سندع{ كتبت   ،]سورة العلق ) ١٨([ }سنَدع الزباِنيةَ { : تعالى في قوله و

  ؟لماذا حذفت الواوف، سبق بجازم حتى يحذف حرف العلةلم ت و)سندعوا الزبانية( الفارقة
سـندع مباشـرةً   : ، أي ألن فيه سرعة الفعل وإجابة الزبانية وقـوة الـبطش      ؛)عدنَ( حذفت الواو من     :يقولون

  .ويأتون بسرعة فائقة فحذفت الواو

رضـي  -وأنه اصطالح كتبوا به القرآن في زمن عثمـان  ، طبعاً نحن نعرف أن الرسم العثماني ليس بتوقيفي  
 والقرآن كان يكتب بالعـسب      ،ومصاحف الصحابة مكتوبة ليست على طريقة الرسم العثماني        -اهللا تعالى عنه  

وما يذكرونه مـن األدلـة علـى أن الرسـم     ،  معينة في الكتابة قواعدوما روعي فيه    ،  واللخاف وما إلى ذلك   
هـذا  نحو ذلك من الكالم، فو  حرف القلم:قال لمعاوية -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي    وأن ،اًالعثماني كان توقيفي  

 السلف أعلم األمة ما أشاروا إلى هذا العلـم          نثم إ  ،-اهللا عليه وسلم  صلى  -ال يصح وال يثبت عن رسول اهللا        
  .الذي استنبطه هؤالء

ون فـي العقيـدة     متخصـص تذة  اسمعت أس  :"ال يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطالح حادث       " :قاعدة أخرى 
 الذرة  :يقول،  انعن األحاديث التي ورد فيها أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من اإليم                يتكلمون  

وهذا هو النفي واإلثبات في ال إلـه إال اهللا        ،   يوجد منهما شحنة كهربائية    ،معلوم أنها تتكون من سالب وموجب     
فمعناها أنه الذي ال يوجد عنده النفي واإلثبات ال يستحق الخروج من النـار إذا كـان توحيـده                   ،  في التوحيد 

  .منخرماً

، الخ. .لمعاصرين في أن هذا الجزء الصغير المكون من سالب وموجب         اصطالح جديد ل  بهذا المعنى   ذرة  إن ال 
 وإنمـا الـصواب هـو أن    ،لكن ما يجوز أن تحمل عليه اصطالح القرآن وألفاظ القرآن فتفسرها بهذا التفسير    

هذا هو اصطالحهم فال يجوز إلنسان يأتي ويفـسر  ، في اصطالح المخاطبين بالقرآن   ،  الذرة هي صغار النمل   ا
فَمن يعمْل ِمثْقَـاَل ذَرٍة     { :في قوله تعالى  في القرن الماضي     التفسير العلمي ل كثير من أصحاب     ا كما ق  ،القرآن

 هرا يرخَي*هرا يٍة شَرْل ِمثْقَاَل ذَرمعن يمألن العلـم   ؛هذا إعجاز علمي :كانوا يقولون ،]سورة الزلزلة) ٨- ٧([ }و
  .اهللا مثّل بها في الصغرأثبت أن أصغر شيء هو الذرة ف
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اكتشفوا أن هناك ما هو أصغر من الذرة بل رأيت أحد الذين ينتقدون المتسرعين في التفـسير العلمـي                 واآلن
يعني مؤمن بهذا المثال    ،  ليس بعد الذرة إال تحطيم الذرة      : ويقول ،رأيته يذكر هذا المثال   ،  ويقول ينبغي التريث  

  .مسلّم له

  ؟على هذه الذرة التي اصطلحتم عليها }فَمن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة{ :-ز وجلع- كيف تحملون قول اهللا
فيجب حمل ألفاظ القرآن علـى مـا كـانوا          ،  هكذا كانوا يفهمون   -المخاطبين–؛ ألنهم   صغار النمل وإنما هي   
  .ال يجوز أن نحمله على المصطلحات الجديدةو، يفهمون

ومدينة على مجمـع البنيـان      ،  مجمع البنيان الصغير   نطلقها على    اصطالحنا المعاصر في   )قرية( كلمةأيضاً  
سـورة  ) ١٣([ }قَريِتك الَِّتـي َأخْرجتْـك   وكََأين من قَريٍة ِهي َأشَد قُوةً من        { : قوله تعالى   فلما تأتي وتقرأ   ،الكبير
انحراف فـي   وخطأ؛ فهذا صغيرةالدة بل أو ال، يجوز أن تفهم منها أنها هي المجمع الصغير للبنيان     فال ،]محمـد 
 ال بد مـن فهمهـا    فهذه قاعدة أيضاً،عند المتقدمين هي مجمع البنيان وإنما القرية والمدينة بمعنى واحد  ،  الفهم

  . "ال يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطالٍح حادث" :والتنبه لها

 عربي فيسلك به في االسـتنباط واالسـتدالل         القرآن" :ومن القواعد أيضاً التي ينبغي فهمها القاعدة التي تقول        

  ."مسلك العرب في تقرير معانيها

وهي موجـودة فـي   ،   الموافقات :تكلّم على هذه المعاني في كتابه      -رحمه اهللا -والشاطبي  ،  هذه بعض القواعد  
  .قواعد التفسير

  :التعريفات: أوالً

  ؟ما هي المعجزة
  .الشيء الخارق للعادةهي : المعجـزة

،  يخرق عادة مثله    أنه  معجزاً فمعناه    إذا كان  الشيء أن   فمعنى ذلك ،  العجز الذي هو     ينبئ عن معناه   هذا اللفظ ق
 أحد يستطيع أن يأتي بمثـل       فال،  يخرق عادة مثله من الناس      هذه المعجزة  ، هذا الذي جاءت على يده      أن يعني

  . يخرق عادة الناس فهو،ما جاء به

  وهذه المعجزة يعلتعريف هـو تعريـف     ، وهذا ا  هي أمر خارق للعادة على وجه التحدي      : مبقولهفونها عادةً   ر
 بـين نبـع المـاء      ؛ بدليل فإن المعجزة ال يشترط فيها أن تكون على وجه التحدي         ،  وليس بصحيح ،  األشاعرة

  ؟ أصحابه ال بل كان حينها بين؟هل هذا كان يراد به التحدي -صلى اهللا عليه وسلم-أصابع النبي 
  . ما قصد به التحدي؟ام بين يديه هل يراد به التحديتكثير الطعوكذلك 

 يظـن  يحصل له الشيء وهو    كان -صلى اهللا عليه وسلم   -بل هناك ما هو أوضح من هذين الدليلين، وهو أنه           
صـلى  - حديث جابر في صحيح مسلم لما كان النبي ذلك ومن ، م يقصد إطالع الناس عليهلو ، يره أحد أنه لم 

 وهـو لـم      يريد أن يصب عليه المـاء       فتبعه جابر  تهر فمال عن الطريق ليقضي حاج     في سف  -اهللا عليه وسلم  
 حتـى  -صلى اهللا عليه وسـلم   -سرنا مع رسول اهللا     : " ونص الحديث كما في صحيح مسلم يقول جابر        ،يشعر

 فنظـر   ، فاتبعته بإداوة مـن مـاء      ، يقضي حاجته  -صلى اهللا عليه وسلم   -  فذهب رسول اهللا   ، أفيح نزلنا وادياً 
- فانطلق رسـول اهللا  ، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي ، يستتر به   فلم ير شيئاً   -صلى اهللا عليه وسلم   -ول اهللا   رس
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 فانقادت معـه    ،)) بإذن اهللا  انقادي علي ((:  فقال ، إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها      -صلى اهللا عليه وسلم   
انقـادي  ((:  فقـال ، بغصن من أغصانها حتى أتى الشجرة األخرى فأخذ    ،كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده    

فقـال  -يعني جمعهمـا  -  بالمنصف مما بينهما ألم بينهما      حتى إذا كان   ،فانقادت معه كذلك  ،  )) بإذن اهللا  علي  :

صـلى اهللا عليـه   -فخرجت أحضر مخافة أن يحش رسـول اهللا         : " قال جابر  ، فالتأمتا ))التئما علي بإذن اهللا   ((
 فإذا أنا برسـول     ، فحانت مني لفتة   ، فجلست أحدث نفسي   - فيتبعد : بن عباد  وقال محمد -  بقربي فيبتعد  -وسلم
 فرأيت رسول   ، وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق          ، مقبالً -صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا  
 ثم أقبـل    - وشماالً وأشار أبو إسماعيل برأسه يميناً    - وقف وقفة فقال برأسه هكذا       -صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا  

٢"الحديث... نعم يا رسول اهللا: قلت)) هل رأيت مقامي؟،يا جابر(( : قالفلما انتهى إلي  

صـلى اهللا عليـه     -مخافة أن يحش رسول اهللا       -شديداً سعياً وأسعى أعدو يأ-ر  ِضحفخرجت أُ : " جابر فقول
هل هذا قصد   ف -اهللا عليه وسلم  صلى  - يراه النبي    أسرع خشية أن  ، فدل ذلك على أنه إنما        بقربي فيبتعد  -وسلم
رضـي  - يكن يشعر بأن جابر       ليس كذلك إذ لم    ؟التحدي أو إظهار اإلعجاز    -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  به  

  .يراه -اهللا تعالى عنه

وإنما هـي األمـر     ،  وقد ال يراد بها ذلك    ،  قد تذكر على سبيل التحدي    ،   المعجزة ال يشترط فيها التحدي     :فإذن
  .ا يعجز عنه البشرالخارق للعادة مم

تعلم للسحر ويفعل أكثـر ممـا    شخص آخر ميأتي  بل قد، ال؟لكن هل يعجز عنها مثله  ،  الساحر يأتي بخوارق  
،  أن يبطل فعل الساحر أو أن يـأتي بمـا يـضاهيه          حرويستطيع السا ،  فالسحرة يعرفون طرائق بعضهم   ،  فعل

 بـسحٍر عظـيم إلبطـال       فجاءوامن السحر    -صلى اهللا عليه وسلم   -ولهذا ظن السحرة أن ما جاء به موسى         
وهذا اإلشكال هو الذي جعل األشاعرة والمتكلمين حينمـا اشـترطوا            -صلى اهللا عليه وسلم   -معجزة موسى   

  .السحر من الخوارق؛ ألن  مع موضوع المعجزة السحريلتبس: قالوا، التحدي فيها

 لكن ال يخرق عادة     ، من ال يعرفون السحر    وإنما يخرج عادة  ،  السحر ال يخرق العادة بإطالق     :نقول: فالجواب
  .مثله من السحرة

 ثـم  )آيات األنبيـاء (الذي في الكتاب والسنة وإنما ، المعجزات هذا اصطالح ما جاء إال في وقت متأخر       لفظ  و
 :يقـال ،   مثل كتاب أبي نعيم وغيره     ،وألفوا كتب في دالئل النبوة    ،  بعد ذلك صار العلماء يعبرون بدالئل النبوة      

  أن مكـن ي،   وما عرف استعمال لفظ المعجزة إال في وقت متأخر         ،دالئل النبوة : بعد ذلك قالوا  و،   األنبياء آيات

  .في أوائل القرن الرابع الهجري على يد بعض المتكلمين: يقال

 إعجاز القرآن في نظمـه  :هـ ألف كتاباً سماه ٣٠٦ محمد بن يزيد الواسطي المتوفّى سنة        :هناك رجل يقال له   
 -أول كتاب وقفنا عليه في موضوع إعجاز القـرآن  على األقل أو هو   – ن هذا أول كتاب ألف    إ :يقالو،  وتأليفه

علـيهم الـصالة    -ال مانع من تسمية هذه الخوارق التي تظهر على يد األنبيـاء             ،  وال مشاحاة في االصطالح   
ظهر على أيدي األنبيـاء     اصطلح الناس على أن ما ي     ،  وهذا االصطالح ،  وأتباع األنبياء بالمعجزات   -والسالم

                                                

  ).٢٣٠٦ص  / ٤ج ) (٣٠١٢ (اليسر أبي وقصة الطويل جابر حديث :باب –  الزهد والرقائق:أخرجه مسلم في كتاب ٢
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والواقع أن هذا جميعاً من     ،  وما ظهر على يد أتباعهم من الخوارق أنهم يسمونه بالكرامات         ،   معجزات :يقال له 
على يد أتباع األنبياء هي مؤيدة لألنبيـاء الـذين تـبعهم             -عز وجل - فاآليات التي يظهرها اهللا   ،  دالئل النبوة 

 هذه الخـوارق    فأظهر اهللا ،   األنبياء طريق صحيح   لهم عليه مما رسمه  لطريق الذي يسيرون    فا،  هؤالء األتباع 
  . كل ذلك من آيات األنبياء ودالئل النبوة فإنوإال،  األولياءفصارت تسمى بكرامات، ؤالء األتباعه يديأعلى 

  ؟هل دالئل النبوة وآيات األنبياء تقتصر على الخوارق فقط
 -صلى اهللا عليه وسـلم    – نبوة كثيرة منها ما يعرف من وجهه      ألن آيات ال   يست مقصورة على ذلك؛    ل :الجواب

رضـي اهللا   -اهللا بن سالم      رآه عبد  ، ولقد ما في وجهه من البهاء والنور واإلضاءة واإلشراق         أي ،أنه صادق 
  .هذه من دالئل النبوةف، "عرفت أن وجهه ليس بوجه كذّاب" :قال ف-عنه

، هذا كله من دالئل نبوتـه     ف ،الصادق األمين كان يلقب ب   -لمصلى اهللا عليه وس   - حسن خلقه    من دالئل النبوة  و
كل ذلك مـن دالئـل   ،  ومن دالئل نبوته أمانته ووفائه،طيب رائحته –صلى اهللا عليه وسلم   - ومن دالئل نبوته  

دالئل النبوة منها ما هو معجزات ومنها ما هو غير ذلـك وهـذه    بل  ،   كل دالئل النبوة معجزات    تفليس،  النبوة
هـذه  ف ،كلها من دالئل نبوته   و،   أتباعه  بعض ومنها ما يظهر على يد    ،  بوة منها ما يظهر على يد النبي      دالئل الن 

  . األنبياءوآياتهي المعجزة ودالئل النبوة 

  :اإلعجاز العلميما هو 

سواء كان في العلوم اإلنـسانية أو       ،  هذا هو العلم أياً كان    ،  نحن نعرف أن العلم هو معرفة الشيء على حقيقته        
  . علم: فهذا كله يقال له، أو غير ذلك،ان ذلك في العلوم المادية التطبيقية التجريبيةك

 التجريبية و  العلم والعلمي وما إلى ذلك من التخصصات للعلوم التطبيقية         :لكن في القرنين األخيرين صار يقال     

على و! ي الفقه أدبي  متخصص ف وفالن ال ،  تخصص في الكيمياء علمي   فالن الم  :-جهالً– وصار يقال ،  الماديةو
مـا المقـصود باإلعجـاز      ،   اإلعجاز العلمي  :ليس المقصود مناقشة هذه القضية لكن حينما يقولون       ،  كل حال 
  ؟العلمي

أو السنة بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم         ، الكريم هو إخبار القرآن  : اإلعجاز العلمي  عن   يمكن أن يقال  
صـلى اهللا   - مما يدل على صدق الرسـول        ،في زمن المخاطبين بالقرآن   إمكانية إدراك هذه الوسائل البشرية      

  . تبارك وتعالىوصحة نسبة القرآن إلى اهللا -عليه وسلم

هذا من اإلعجاز العلمي ألـيس      فعن المغيبات    اإلخبار، وإال ف  الذي يقصدونه هم   اإلعجاز العلمي    فوهذا تعري 
، ومن  فوقع كما أخبر-عليه الصالة والسالم  - عنه النبي     من العلم الذي أخبر     الكالم عن المغيبات   كذلك؟ أليس 

  أليس هذا من اإلعجاز العلمي؟ ]سورة الروم) ٢-١([ }غُِلبِت الروم *لمأ{ :ذلك قوله تعالى

اإلعجاز العلمي لـون خـاص مـن اإلعجـاز، وال     ببلى، ولكن المقصود عند المتأخرين أو عند المعاصرين    
بـه   كـونهم قـصدوا   ال ننازعهم في  ، ف  عليه بمعنى خاص   ا يصطلحو  أن شكال ال إ   إذ ة في االصطالح،  مشاح 
وثبت عدم إمكانيـة إدراك       وهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقٍة أثبتها العلم التجريبي            معيناً معنى

 -مصـلى اهللا عليـه وسـل      - مما يدل على صدق الرسول       ،هذه الوسائل البشرية في زمن المخاطبين بالقرآن      

  . تبارك وتعالىوصحة نسبة القرآن إلى اهللا
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  :؟ما هو التفسير العلمي

وال مـشاحاة فـي االصـطالح        لكن باصطالحهم ،   الصحيح  العلم هذا هو ،   هو تفسير السلف   : التفسير العلمي 
  ؟ما هذا المعنى الخاص في اصطالحهم حينما نقول التفسير العلمي، اًيقصدون به معنى خاص

ويجتهد في استخراج مختلف العلوم     ،  م االصطالحات العلمية في عبارات القرآن      الذي يحكِّ  يقصدون به التفسير  
  .منها

 التعريفـات لكن هذه   ،   صحيحة ال مضبوطة و  ستيل تعريفات أخرى     وإال فهناك  ، أفضل التعريفات   انتقيت طبعاً

  .قربهي األ

 أو  ؟واإلعجـاز العلمـي     التفسير العلمي   ما الفرق بين    اإلعجاز العلمي والتفسير العلمي، أو     ما هي النسبة بين   
  ؟ التفسير العلميم اإلعجاز العلمي أأيهما أعم: نسأل بطريقة أخرى فنقول

ن إ:  يقـول  والعجيب أني رأيت أحـد الكـاتبين كتـب        ،  التفسير العلمي أعم من اإلعجاز العلمي     معروف أن   
  ون نفس العبارة   يردد  ممن كتبوا  غير قليلة ثم تتابع طائفة    ،  اإلعجاز العلمي أعم-  أن اإلعجاز العلمـي أعـم- 

هناك قضايا ليـست مـن قبيـل         و ،منه قضايا هي من قبيل اإلعجاز     التفسير العلمي   وهذا ليس بصحيح؛ ألن     
والْقَمر قَدرنَاه منَاِزَل حتَّى عاد كَـالْعرجوِن       { :-تبارك وتعالى - فحينما يأتي إنسان ويتكلم عن قوله     اإلعجاز،  

  ؟هل هذا إعجاز في ذلك فالقمر وكالم أهل الفلكويبدأ يتكلم عن قضية منازل  ،]سورة يــس) ٣٩([ }ِديِمالْقَ
  .اً علمياًتفسيروإنما يسمى هذا ، ليس بإعجاز، ال

 -عز وجل -  اهللا  يخبر ثم،  نطفة ثم علقة ثم مضغة    من   :مراحل خلق الجنين   -عز وجل - لكن حينما يذكر اهللا   

حـديثاً  ،  مما عرفـوه  ذلكثم يذكرون تفاصيل،   خلقاً آخر  هثم أنشأ ،   لحماً اه ثم يكسو  ماًجعل المضغة عظا  وأنه  
مـن غيـر    ،   توافق هذا الكالم    جداً عن طريق التشريح ومراقبة الجنين وما إلى ذلك ويذكرون تفاصيل دقيقة          

ت تراقب الجنـين    آالال   و ؟مشرحة -صلى اهللا عليه وسلم   -عند النبي   ؛ ألنه لم يكن     اًإعجاز يسمى هذاف،  تكلف
العلماء في هـذا    ، ولذلك احتار     يعرفون هذه التفاصيل بهذه الدقة      الوقت  الناس في ذلك   ، ولم يكن  في بطن أمه  

 الفـرق بـين     وبهذا يظهر ،   متضمن إلعجاز  هو تفسير علمي وهو    فهذا إعجاز     في مثل هذه المسائل،    العصر
، واهللا أعلم، وصلى اهللا على      ص من التفسير العلمي    اإلعجاز العلمي أخ   ، وأن التفسير العلمي واإلعجاز العلمي   

  .نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   العددياإلعجاز

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ

  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه                  
  : أجمعين، أما بعد

م أبدأ بعد ذلك بالتفـسير  ، ث العلمياإلعجازو  سأختم الكالم على التفسير العلمي    -إن شاء اهللا  - ا الدرس ففي هذ 
  : التاسع وهو األمر ننتقل إلىن التفسير العلمي ثمانية أمور، واآل فيذكرناقد والعددي، 

  :الموغلة فيهو أهم الكتب المغرقة في التفسير العلمي بيان

 كتـاب  من هذه الكتب  فجملةً من هذه الكتب،     ، لكن ال بأس أن أذكر        طرف منها عند الكالم على األمثلة      قد مر
كشف األسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق باألجرام الـسماوية واألرضـية والحيوانـات والنباتـات            (: اسمه

حمد اإلسكندراني فـي القـرن الثالـث عـشر          أ محمد بن    : لطبيٍب يقال له    الكتاب هذاو،  )والجواهر المعدنية 
  .) للهجرة١٢٩٧سنة  (ة سنةئافي ثالثة مجلدات، وطبع بمصر قديماً قبل أكثر من م، وهو الهجري

وهناك رسالة لعبد اهللا باشا فكري في مقارنة بعض مباحث الهيئة بالوارد في النـصوص الـشرعية، وهـذه                   
  . للهجرة١٣١٥طبعت أيضاًَ قبل أكثر من مائة سنة، وذلك في سنة 

وهو عبـارة عـن    ، لعبد الرحمن الكواكبيو وه،طبائع االستبداد ومصارع االستعباد: وهناك كتاب آخر اسمه 
سـنة    وذلك، ولم يكتبها باسمه،مجموعة من المقاالت نشرها عندما كتبها في بعض المجالت حينما زار مصر  

 بأن السر في أن العلماء السابقين        أول هذا الكتاب يذكر    في، و )ك(الرحالة  : وإنما كان يكتب رمزاً    هـ،١٣١٨
كانوا يخافون مخالفة رأي بعض السلف القاصرين فـي          ألنهم   ؛ العلمي اإلعجازلم يتعرضوا للتفسير العلمي و    

  .العلم فيكفرون ويقتلون

 وهـو طبيـب     ،عبد العزيز إسماعيل  : هناك كتاب آخر للدكتور   و القرآن للرافعي،    إعجاز: هناك كتاب اسمه  و
  للهجرة، ويقرر في هذا الكتاب بأن كثيراً مـن   ١٣٥٧اإلسالم والطب الحديث، وهذا مطبوع أيضاً سنة        : اسمه

سيأتي الوقت الذي يكون فيه العلمـاء       : آيات القرآن ال يمكن أن تفهم إال بفهم العلوم المادية العصرية، ويقول           
  . وأقرب من علماء الشريعة، العبادمن يعني أقرب ،الماديون أقرب الناس إلى الدين

أوسـع مـن موضـوع      التفسير العلمـي     أن    العلمي والتفسير العلمي كما قلت     اإلعجازالفرق بين   ومما يبين   
  .اإلعجازب ومنه ما ال يتعلق اإلعجاز إذ إن التفسير العلمي منه ما يتعلق ب؛ العلمياإلعجاز

 لكـن   ،اإلعجـاز  وهو ال يدعي فيه      ،اإلعجاز مما ال يتعلق ب    اإلسالم والطب الحديث  خذ هذا المثال من كتاب      
  كيف يفسر القرآن تفسيراً علمياً؟

هـذه  : ]سورة إبـراهيم  ) ٣٢([ }َل ِمن السماء ماء فََأخْرج ِبِه ِمن الثَّمراِت ِرزقًا لَّكُم         وَأنز{ : في قوله تعالى   :يقول
أفضل في التغذيـة مـن البقـول والقمـح          :  إلى أن قال   ...أن اللحوم واألسماك واأللبان    اآلية الكريمة معناها  
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 ألن هذا يجب أن ال يكـون  ؛سم في كل نوع وليست األفضلية في مقدار المواد الزاللية الضرورية للج        ،والذرة

  .سبباً مهماً لألفضلية

وقد اهتدت أخيراً لجنة األبحاث بـإنجلترا       : ثم بدأ يقارن بين األغذية وما فيها من نسبة المواد الزاللية ثم قال            
ة لألنسجة من   إلى أن قيمة المواد الزاللية تختلف في نوعها وفي المقدار منها الذي يمنع المواد الزاللية المكون               

:  ورأوا أن اللحوم بالنسبة للمواد الزاللية ونوعها لها قيمة أكثر من للبن والـذرة كالبيـان التـالي              ،أن تحترق 

  .٣٠: ، ذرة٤٠: ، دقيق٧٠: ، فول٧٩: ، بطاطس٨٨: ، أرز١٠٠:  البقرلبن، ١٠٤ :لحوم

ـّصها القرآن الكريم لم تظهر حقيقةً           : ثم يقول  أهكـذا  ....ثابتة إال منذ سـنوات قليلـة      إن هذه النتيجة التي لخ
  .؟-عز وجل- كتاب الهداية الذي أنزله اهللا التفسير الذي يفسر به

، )الجواهر في تفسير القرآن لطنطاوي جوهري     : (كتابوهو  :  كتاب أشرت له في األمثلة السابقة      :ومن الكتب 
يها العلوم وما يتعلق بالكون وما إلـى        ن اآليات التي ف   إ:  لكن هذا المؤلف يقول    ،أمثلة منه  وهذا الكتاب ذكرت  

: فيقول،  آية ١٥٠ال يزيد الصريح منها على      :  بينما آيات األحكام المتعلقة بالفقه يقول      ، آية ٧٥٠ذلك أكثر من    

لماذا العلماء أشغلوا أنفسهم بالفقه واالستنباط وتركوا هذا العدد الهائل من اآليات فأغفلوه ولم يتـشاغلوا بـه؟                  
  . وأن نعيده فتياً،ي هذا العلمي وأن واجبنا في هذا العصر أن نح،قصير كبيرويرى أن هذا ت

 وعلم الفقه ليس له في القـرآن إال آيـات   ،لماذا ألف علماء اإلسالم عشرات الكتب اإلسالمية في الفقه : يقولو
   آية؟١٥٠  إلىقالئل ال تصل

  ! فلنبرع نحن في علم الكائنات، في علم الفقهنا برعواؤآبا: يقولفويرى أنهم جهلوا علماً آياته كثيرة جداً، 

في هذا التفسير تجدون صور حيوانـات  ومثل كتاب لسان العرب أو القاموس أو المعجم الوسيط،   هذا الكتاب   و
 كأنه قاموس أو كتاب في األحياء، ويستشهد أحياناً على بعض المعاني التـي يـذكرها     صوروصور نباتات، و  

 ويبـدي  ،بعض الحقائق الدينية بكالم أفالطون وبكالم الباطنية ورسائل إخوان الصفا   بل أحياناً يشرح     ،اإلنجيل
لرضاه عن ذلك وقبوله له، كما أنه يستخرج كثيراً من المعاني بطريقة حساب الجم.  

ـ  { :-صلى اهللا عليه وسلم-انظر إلى كالمه مثالً عن بني إسرائيل حينما قالوا لموسى   و طَع لَـىع ِبراٍم لَن نَّص
إلـى أن قـال    ، }واِحٍد فَادع لَنَا ربك يخِْرج لَنَا ِمما تُنِبتُ اَألرض ِمن بقِْلها وِقثَّآِئها وفُوِمها وعدِسها وبصِلها   

  .]سورة البقرة) ٦١([} َأتَستَبِدلُون الَِّذي هو َأدنَى ِبالَِّذي هو خَير اهِبطُواْ ِمصراً{ :-صلى اهللا عليه وسلم-موسى 

  هو ماذا يقول؟ف

بخالف جود للصحة والهواء والحياة الحرة،       وأن أكل العسل والطعام الخفيف أصح وأ       ،يتكلم عن الحياة البدوية   
  .الحاصل أنه يفهم اآلية بهذه الطريقة، المدن التي فيها التوابل واللحوم واإلكثار من ألوان الطعام

المن والسلوى أفضل من الثـوم والعـسل    :}ستَبِدلُون الَِّذي هو َأدنَى ِبالَِّذي هو خَير َأتَ{ : في قوله تعالى   ويقول
  .طعماً ومعنى وهو يأتي بال كٍد وال تعٍب بخالف الثوم والعسل والبصل

 }الـم { :تكلم بكالٍم طويٍل جداً عن األسرار الكيميائية في الحروف الهجائية الموجودة في أوائل السور    يكما أنه   

  هل هذا من التفسير؟وهل هذا من العلم؟ ف... ذلك وما أشبه،]سورة يــس) ١([ }يس{ ،]سورة البقرة) ١([



 ٣

يطبق على هـذه الـسور بعـض        ولما فسر سورة الكوثر وسورة الكافرون وسورة النصر ذكر بحثاً طويالً            و
الحوض الـذي أعطيـه      :]سورة الكوثر ) ١([ }الْكَوثَرِإنَّا َأعطَينَاك   { : في قوله تعالى   يقول، ف األشياء التي يدعيها  

 وال أنواع الجواهر النفيسة من      ،ذخرفال المسك اإل  : يقولورمز للعلم والمعرفة،     -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  
وال اتساع الحوض إال أفـانين العلـم ومنـاظر بدائعـه،            ، وال حالوة العسل الذي في ذلك الماء       ، وياقوت در 

 في بعض كالمهم مـا  إن: ألم أقل لكم...هذه أفانين العلم:  عليه الكيزان وعدد نجوم السماء يقول   الحوض الذي 
  !!؟يشبه كالم الباطنية

هنا يكون النصر وال يكون إال بعـد أن          :]سورة النصر ) ١([ }ِإذَا جاء نَصر اللَِّه والْفَتْح    {: في قوله تعالى  ويقول  
 كما تشير إليه سورة الكـافرون،   بالربوبية والكافرين، وجعل العلوم مرتبطة   يتجافى الناس عن أفعال الملحدين      

معنـاه  : }ِإذَا جاء نَصر اللَِّه والْفَـتْح { ،هنا يكون نصر اهللا والفتح ويدخل الناس في هذه العلوم الحقيقية أفواجاً        
   .دخول الناس في العلوم أفواجاً

أصـبح  كيـف    و ؟على الجهـل  ا  وكيف انتصرو ، العلوم وأمثالها  ويتكلم عن حكماء المسلمين الذين نشروا هذه      
  ..المسلمون في مرتبٍة عليا

: ، وكتـاب ) العلمي للقرآن للدكتور منصور حسب النبياإلعجازالكون و(:  كتاب اسمه  : الكتب  هذه ومن ضمن 

، )لعلـي فكـري  القرآن ينبوع العلم والعرفان : (وكذلك كتاب ،  ) القرآن الكريم لعبد الحميد دياب     مع الطب في  (
  .  وغير ذلك من الكتب)التفسير العلمي آليات القرآن لحنفي أحمد(: كتابو

  :هل لهذا التفسير محاسن؟: عاشراً

نمـاذج  سـابقاً  هذا التفسير الصحيح منه له محاسن، وذكرت : نقولوأشرت إلى هذا في بعض الكالم السابق،       
: مـن هـذه المحاسـن   ، و لحسن له محاسن ال شك    صحيحة ونماذج محتملة من هذا التفسير، فالصحيح منه وا        

 وأرثـون   ، مـوريس بوكـاي    : مثل ،لم يكونوا من المسلمين   ممن  ناس في اإلسالم من علماء الطبيعة       أول  دخ
يوسف إسـالم،   : سمى نفسه  و  وكات سفنز  ،أليسون وهو طبيب إنجليزي لقب نفسه أو تسمى بعبد اهللا إليسيون          

  في اإلسالم   دخلوا  نعم ضهم أدباء وبعضهم شعراء وبعضهم غير ذلك،      فهؤالء من الغربيين بعضهم علماء وبع     

 ودفع عاديـة    ،بسبب ذلك، إضافةً إلى تثبيت المسلمين الذين عندهم شيء من الزعزعة والضعف في اإليمان             
 وأنه ال يمكن أن نتحضر إال إذا      ، وأنه يحارب العلم   ،ن اإلسالم ضد العلم   إ: الطاعنين في اإلسالم الذين يقولون    

  .تركنا الدين كما فعلت أوروبا، هذا مجمل ما أردت أن أذكره في التفسير العلمي

  :خالصة لما سبق

 مع مراعـاة أن  ، بل هناك شروط وضوابط إذا توفرت قبلناه، العلمي ال نرده بإطالقاإلعجازالتفسير العلمي و 
يجـب  بـل   رآن ما ليس منـه،       وأن يستعجل وأن ينسب إلى الق      ،القرآن كتاب هداية، ال يجوز ألحد أن يتقحم       

 -رضي اهللا عـنهم - كما كان السلف الصالح -تبارك وتعالى-الورع عند الكالم عن التفسير والخوف من اهللا   

  .يخافون

 ثابت مـن غيـر هـذا        اإلعجاز وإنما   ، القرآني عليه  اإلعجازإضافةً إلى أن هذا النوع من التفسير ال يتوقف          
  . عن القرآن إذا انتفى هذا النوعاإلعجاز، يعني ال ينتفي اإلعجاز في النوع، فهو ليس من األنواع الضرورية



 ٤

 أن يحـصلوا    علـيهم   يجب  أنه لذين يتكلمون في هذا التفسير وفي غيره من أنواع التفسير          بالنسبة ل  المهم ومن
ه لفهـم    وما يحتاج إلي   ، وأصول الفقه  ، وأصول التفسير  ، وقواعد التفسير  ، وأصول التفسير  ،آلته بدارسة العربية  

 وال يـشترط أن يحمـل       ،القرآن واالستنباط منه، فمن درس هذه األشياء أياً كان تخصصه وموقعه فإنه يتكلم            
 مباحـاً    كألً  العلم ، وليس  فله أن يتكلم   العلم ليس حكراً على أحد، لكن من حصل آلته        ؛ ف شهادةً من كليٍة شرعية   

  .يتكلّم فيه كل أحد، فال بد من تحصيل هذه اآللة

أفضل ما يكون الكالم في هذه القضايا ممن جمع بين األمرين، لكن أين هذا الذي جمع بين األمـرين؟                   : نقول
  ن ما العمل؟ ال نجد، إذ قدالم بعلوم الطبيعة وعالم بأمور الشريعة،العرجل أين ال

ن لهم بـصر   على لجنٍة من العلماء الذي ما رأوهواعرضيهؤالء الذين يجدون مثل هذه األشياء ينبغي أن  : نقول
 هل هذا مما يحتمله النص القرآني أو ال؟ هل هذا من الفهـم              ،في التفسير، ثم ينظرون فيها بعد ذلك ويقررون       

فيكون من ضمن المعـاني      ،)١(" في القرآن  رجالًإال فهما يعطيه اهللا     : "  كما قيل  ،الذي ال يعارض أقوال السلف    
ت فيها شيء مـن المجازفـة وتهاويـل         ال يعبر بعبارا  فر بها،    ثم يقيدون العبارة التي يعب     ،التي تحتملها اآلية  

وهذا على أحـد  :  يدقّقون في عباراتهم وفي كالمهم فيقول مثالً      هم الذين  العلماء ضخمة وعبارات واسعة، إنما   
 أو هذا مما تحتمله اآلية وال يقطع به، أو أن هذا من المعاني الـصحيحة              ،القولين، قد يكون له قول أو احتمال      

يعبر بالعبارة المالئمة الدقيقة المناسبة التي يعرفها        المهم أن    تي تدخل في اآلية وهو ال يعارض قول السلف،        ال
  .هذه هي الطريقة التي نتخلص فيها من كثيٍر من هذا التقحم، فالعلماء

ـ اعات  ناس انضبطوا في هذا الستراحوا من كثيٍر من الخلط، لكن المشكلة حينما يكون عندنا قن              الولو أن    ن أب
ـ ف ألننا أحياناً إذا تربينا في بعض األجواء مثل في أوروبا  ؛من حق كل إنسان أن يتكلم       تعبـر عـن   تهكذا أن

  !!الشرعية التي تحتاج إلى فقه وعلم في القضايا  ذلكحتى لو كان كما تشاء ورأيك

ممن ن أكثر من نصف العدد       أ أ فتفاج ،في أمر يتعلق بأصول الدين    في بلد من البلدان األوروبية      تلقي محاضرة   
أن كل واحـد  أ  ثم تفاج،تظن أنهم سيسألونف ،قد رفعوا أيديهم ال يظهر على كثيٍر منهم سيما االستقامة والتدين      

 بـال   ، وهكذا حتى في هذه القضايا     مداخلة يريد أن يذكرها   عنده   وعنده وجهة نظر و    من هؤالء عنده اعتراض   
تشعر أنك مع أناس بينك وبينهم مسافة طويلة تحتاج إلـى  حتى   هكذاخطام وال زمام وال ضوابط وال خلفية، و       

ن هذا من أصول أهـل      إ: ماذا قلنا ، ول  هذا القول   فيها لماذا قال السلف   و  هذه القضية  ن يفهمونها حتى يعرفون   أ
نـا   االنفتاح وحرية التفكير والتعبير حتـى أرد  فيهكذا لربما أثرت تلك األجواء في أوروبا، و السنة والجماعة 

ذا هو السر الذي يجعل بعض الكتاب في الصحف يكتبون أعمدة وأشياء يـتكلم عـن            هأن نجعل ذلك عندنا، و    
  .، نسأل اهللا السالمة والعافيةحقائق شرعية وقضايا وثوابت مسلمة يريد أن يبدي فيها نظره ورأيه

  : العددياإلعجاز

 وعدد الكلمـات،    ، وعدد السور  ،عدد اآليات  و ، تكلموا على عدد حروف القرآن     -رحمهم اهللا -علماء المسلمين 
لحرف الواحد من األلف إلى     وتكلموا على عدد النقط في القرآن، وتكلموا أيضاً على المرات التي يتكرر فيها ا             

                                                
 ).١١٠٩ص  / ٣ج ) (٢٨٨١ (األسير فكاك :باب – والسير الجهاد :كتاب أخرجه البخاري في - ١
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 ثـم   ، يأتون بعدد الكلمات في القرآن التي تبدأ بحـرف األلـف           -مثالً– لما يتكلمون على حرف األلف    ، ف الياء
وكم عدد الكلمـات التـي   كم مرة تكرر؟   يذكرون الحرف  ف -ي موجودة ومطبوعة  وه- يسردونها في مجلدات  

يذكرون منتصف القرآن بعدد الحروف، وربع القرآن وسـدس القـرآن           ، و تبدأ بهذا الحرف في جميع القرآن     
ذلك ويذكرون  ،   بالحروف  كل ذلك   وهكذا يذكرون  ، وواحد من ثالثمائة وستين    ،وعشر القرآن وواحد من ستين    

كـل هـذا     ف ثمن القرآن أو  ربع القرآن،   أو   نصف القرآن،     في كلمةالإذا أردت أن تقف على      ، ف كلماتالأيضاً ب 
هذا مثال واحـد   وويتفننون في هذا غاية التفنن، ويوجد لهم مؤلفات كثيرة في هذا،            موجود،بالكلمات وباآليات   

  . لخفة حمله؛منها وهو من أصغرها أتيت به

بمعنـى   عشرة أحرف، فهو في المصحف حرف واحد إال      ،)اَألَّ( ا في القرآن من   كل م : يقولون:  آخر الًاخذ مث 
 نـستفيد   هذا نحتاجه و) ا لَ نَأ(فهي بهذا الشكل إال عشرة مواضع تكتب هكذا مفصولة          ) األّ(كل ما ورد من     أن  
  . الحروف الكلمات وعدفي عد منه

: ويقولـون مفتوحة، الالتاء ب أحد عشر موضعاً تكون كل ما في القرآن من ذكر النعمة فهو بالهاء إال      : يقولونو

، وكل ما في القرآن مـن  المفتوحةالتاء بفهو بالهاء إال ثالثة مواضع تكون ) الكلمة(كل ما في القرآن من ذكر    
  .هو بالهاء إال في موضعين بالتاء المفتوحة) المعصية(ذكر 

ِإن مـا  { :ي المصحف إال الـذي فـي األنعـام    فهو حرف واحد ف   ) إنما(كل ما في القرآن من ذكر       : ويقولون
  .]سورة األنعام) ١٣٤[( }تُوعدون آلٍت

ـ  أم(فهو موصول إال في أربعـة مواضـع         ) نأم( من ذكر    -عز وجل -كل ما في كتاب اهللا      : ونلويقو نم( ،
سورة ) ٣٩([ }م من ربا  وما آتَيتُ { :كل شيء في القرآن فيه ذكر الربا فهو بالواو إال في موضٍع واحد            : ويقولون

  .باأللف الممدودةفهو  ]الروم

وكل ما فـي القـرآن      ،  )في ما (فهو كلمة واحدة موصولة إال أحد عشر موضعاً         ) فيما(وكل شيء في القرآن     
ـ ) بئس ما (، وكل ما في القرآن      )من ما (و موصول إال ثالثة مواضع      فه) مما(  إال فـي ثالثـة      ي مفترقـة  فه

  . والكلمات عدد النقطونيذكرو، واحدة، وهكذاكلمة ) بئسما(مواضع 

 أحد منهم    يوجد  بناء على أي شيء هذا الخالف؟ هل       ، لكن دد آيات القرآن فيه خالف كثير جداً بين العلماء        عو
  ينكر آية من القرآن؟

حـد،   من فوق سبع سماوات لم يتغير منه حـرف وا       - وجل عز-القرآن محفوظ كما أنزله اهللا       بل   حاشا وكال 
 ال؟ بيـنهم    مالبسملة هل تعد من السورة أ     فسبب القراءات واألحرف،     العلماء يختلفون في هذا ألسباب ك      ولكن

 حق من عنـد اهللا  ه في بعض األحرف من السورة، وفي بعض األحرف ليست منها، وكل      يخالف في هذا؟ فه   

  . والقرآن نزل على سبعة أحرف-عز وجل-

  آية منها؟ ةالبسمل هلسورة الفاتحة   هناك:كذلك أيضاً

الفاتحة سـبع   : فإذا قلنا  ]سورة الحجر ) ٨٧([ }ولَقَد آتَينَاك سبعا من الْمثَاِني والْقُرآن الْعِظيم      { :سبع آيات الفاتحة  
) ٧([} ينِصراطَ الَِّذين َأنعمتَ علَيِهم غَيِر المغضوِب علَـيِهم والَ الـضالِّ     { :آيات والبسملة آية منها فيكون قوله     

 -فصل بين الـسور   لل-ن البسملة ليست بآية من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة           إ: كله آية، وإذا قلنا    ]سورة الفاتحة 
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 *ِصراطَ الَِّذين َأنعمتَ علَـيِهم    * اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم  { :فتكون اآلية السابعة فصل في ذلك الموضع، تقول       

  .]سورة الفاتحة) ٧-٥([ }م والَ الضالِّينغَيِر المغضوِب علَيِه

ال، فليس هناك زيـادة     : فبعضهم يرى أن اآليتين آية واحدة باعتبار أن البسملة آية من الفاتحة، وبعضهم يقول             
يختلفون في العدد   هم  وال نقص في القرآن، لكن باعتبار العد بحسب األحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، ف              

  . لالعتبار الذي ذكرته لكم آنفاً-صلى اهللا عليه وسلم-ب النبي من عهد أصحا

  :الخالف في عدد اآليات

 -رضـي اهللا عنـه  -ابن مسعود ف واختلفوا في الزائد، )٦,٢٠٠ ( آيةا على أن القرآن ستة آالف ومائت      واأجمع

 )٦,٢١٤ (: يقولـون العد عند أهل المدينة من القـراء و، )٦,٢١٧ ( آية وسبع عشرة آيةاستة آالف ومائت : قال

 ، يعنـي  )٦,٢٢٠ (عشرون آية : ، وأهل مكة يقولون   )٦,٢١٠ (وعشر آيات : وأربع عشرة آية، وبعضهم يقول    

ستة آالف ومائتين، هل هو عشرة أو سبعة عشر، أو عشرون أو سـت وثالثـون             الزائد على  أن الخالف في  
تسع عشرة آية،   : عض البصريين يقول   وب ، وعند بعضهم أربع آيات    ،ند البصريين خمس  ، وع كما عند الكوفيين  

     ...وعند الشاميين ستة وعشرون آية، وهكذا

اعتبارات ذكرتها آنفاً، هل البسملة من كل السور أو من الفاتحـة             عند القراء، بناء على   في العدد   هذا اختالف   
ـ       أو آية مستقلة؟ وكذلك أيضاً في فصل بعض اآليات،            بعـضهم   سورفأحياناً الحروف المقطعة في أوائـل ال

  هل هذا من عند أنفسهم؟لكن  وبعضهم يفصل، ،الجميع آيةفيعتبرها تابعة لما بعدها 

فاوت األحرف التي نزل القرآن عليها، وكله حق، وكـل مرجـع   ال، هذا بحسب اختالف األحرف وت   : وابالج
ا زيد فيـه حـرف       فم ، وكله ثابت وكله حق    ، في الرواية والتلقي   -صلى اهللا عليه وسلم   -ذلك إلى رسول اهللا     

 عدد اآليات   :إذن،  ]سورة الحجر ) ٩([ }ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه لَحاِفظُون      { :واحد وما نقص منه حرف واحد     

  .االعلماء مختلفون فيه

  :عدد الكلماتالخالف في 

 وتسعمائة وأربعة وثالثين كلمة     سبع وسبعون ألفاً  : ابن مسعود يقول   مختلفون فيها، ف    العلماء عدد الكلمات ذلك  ك
 ويزيـد   ،)٧٩,٢٧٧: (وعطاء بن يسار يقول    آية،) ٧٧,٤٣٧: (، ومجاهد وسعيد بن جبير يقوالن     )٧٧,٩٣٤(

  ).٧٦,٠٠٠(: عددها: يقول الضرير

 :، وإنما يختلفون أحياناً في الكلمة مثـل -عز وجل-زيادة في كتاب اهللا  وأ بناء على نقٍص     ليس  االختالف هذا

ن زاد  يهل هي كلمة واحدة أو كلمتين؟ فمن عدها كلمت        ) بئس ما (: مثل هل هي كلمتين أو كلمة واحدة؟ و       )إنما(
  . ومن عدها كلمة واحدة نقص،عنده العدد

 لكـن   ، واحدة من جهة أن القرآن هـو هـو ال زيادة فيـه وال نقـصان              لمؤدى أو الحصيلة  وعلى كل حال ف   
  . يختلف فيه نظر علماء العدد

  :عدد الحروفالخالف في 

حرف، واختلفوا في الكسر الزائد علـى    ) ٣٠٠,٠٠٠( ثالثمائة ألف : عدد الحروف في القرآن    أجمعوا على أن  
وحمزة القـارئ المعـروف     ) ٤,٧٤٠( الزائد أربعة آالف وسبعمائة وأربعون حرفاً     : ابن مسعود يقول  فذلك،  
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الزائد ثالثة وسـتون    : وعاصم يقول ) ٧٣,٢٥٠(  وخمسون ألف حرفاً   نالزائد ثالثة وسبعون ألفاً ومائتا    : يقول
  .ألفاً وثالثمائة ونيف وهكذا

  :القراءات

سـورة  ) ١٠٠([ }تَجِري تَحتَها اَألنْهار خَاِلـِدين    { :ثالً وأن القرآن نزل على سبعة أحرف، فم       تعرفون القراءات 

 وكلهـا قـراءات     ، نفس اآلية  ،}ار خَاِلِدين تَجِري ِمن تَحِتها الَْأنْه   { : في حرٍف آخر أو في قراءٍة أخرى       ،]التوبة
 تواتر عنه أن القرآن أنزل على سـبعة   -صلى اهللا عليه وسلم   - والنبي   -عز وجل -متواترة وكله من عند اهللا      

  د؟ عند اهللا، فبناء على أي شيء تعأحرف، كلها من

 ، كم حـرف؟   قراءة متواترة وهي  ،   الجمهور هذه قراءة : }مِلِك{ }مِلِك يوِم الدينِ  { :قوله تعالى : أقرب مثال هذا  

 وهـذا   ، اهللا ، هذا من عند    أحرف أربعة: }ِلِكام{ثالثة أحرف، وقراءة عاصم التي نقرأ بها حفص عن عاصم           
  .كله صحيحومن عند اهللا، 

بزيادة  ،  ]ة البقرة سور) ١٣٢([ }صى ِبها ِإبراِهيم بِنيهِ   وَأو{:  قوله تعالى   تفاوت القراءات  فيمثلة على ذلك    ومن األ 

  . حقاوكله القراءة اختلفت ،]سورة البقرة) ١٣٢([ }ووصى ِبها ِإبراِهيم بِنيِه{ :لقراءة التي نقرأ بهااألف، و

ـ  ]سورة آل عمران  ) ١٣٣([} لَى مغِْفرٍة من ربكُم   ساِرعواْ إِ { :آل عمران  سورة   وفي  وفـي القـراءة   ،واو بدون ال
  .وكله حق، }لَى مغِْفرٍة من ربكُماِرعواْ ِإوس{: األخرى

 }من يرتَد ِمنكُم عن ِديِنـهِ     {: في القراءة األخرى  وبزيادة دال،    ،} ِمنكُم عن ِديِنهِ   دمن يرتَدِ {  المائدة  سورة وفي

  ].سورة المائدة) ٥٤([

) ٥٣-٥٢([ }يقُوُل الَِّذين آمنُواْ َأهُؤالء الَِّذين َأقْـسمواْ  *اِدِمينعلَى ما َأسرواْ ِفي َأنْفُِسِهم نَ { : سورة المائدة  وفي

  .بالواو }َأهُؤالء الَِّذين َأقْسمواْ ويقُوُل الَِّذين آمنُواْ{ :واو، وفي قراءة حفص عن عاصمبدون  ،]سورة المائدة

 واو، وفي قراءة حفـص عـن         بدون ،]سورة التوبة ) ١٠٧([ }االَِّذين اتَّخَذُواْ مسِجدا ِضرار   {:  وفي سورة التوبة  
  .أمثلة كثيرة يتفاوت معها العد توجد وهكذا،  بالواو}والَِّذين اتَّخَذُواْ مسِجدا ِضرارا وكُفْرا{: عاصم

ألفـاً   ثمانيـة وأربعـون   : عددهافات األِل: فمثالً على حروف المعجم في القرآن،   تكلموا -رحمهم اهللا -العلماء  
  . لكن هل هذا محل اتفاق؟ ال، لماذا؟ لالعتبارات التي ذكرتها قبل قليل،)٤٨,٩٤٠(وتسعمائة وأربعون ألفاً 

 النـصف األول  كذلك أيـن يتوقـف   وهكذا حروف المعجم من أولها إلى آخرها، وعدد النقط وأجزاء القرآن،     

 :النـون والكـاف مـن     : يقولون و ،]سورة الكهف ) ٧٤([ }الَّقَد ِجْئتَ شَيًئا نُّكْر   { :في قوله تعالى  :  قالوا بالضبط؟

  .. من النصف الثاني واأللف والراء، من النصف األول}نُّكْرا{

 ال يوجـد فـي   ومـع ذلـك  ن العلماء تفنّنوا في معرفة األعداد في القرآن،     إ: ألقولإنما أذكر هذا الكالم     أنا  و

 واهللا ما اكتـشفوا   :  يحتاج إلى تكنولوجيا حتى يقال     ر ال ذا األم هف ؛ العددي اإلعجازعلومهم إطالقاً شيء اسمه     

 تمهروا في العدد ومع ذلك ما التفتوا إلى هذا، وسترون           والحقيقة أنهم  توصلنا نحن إليه،  ذلك، وإنما نحن الذين     
  .وما إلى ذلك  األتساع،فوأنصاف األسباع وأنصا كاألثالث واألرباع واألخماس أشياء
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، حفـظ يكل يوم كم  ل قسمة دقيقة للغايةلهم )في سنة (اًيوم ثالثمائة وستين القرآن في  ا يحفظو ريدون أن الذين ي 
 في اثنين يعطيك بدقة بقدٍر متناسب بالحرف، كم تحفـظ كـل             ، تضرب  في سنتين   القرآن تحفظأن   ردتأإذا  ف

  .يوم؟

  :خذ من األمثلة

أو أن ذلـك   ،}علَـيِهم  َأنعمتَ{ : هل هيسبع آيات باالتفاق، لكن أين السابعة؟:  السور فاتحة الكتاب    آيات عدد
  ا؟موصول بما بعده

سـورة  ) ٢([ }ك الِْكتَاب الَ ريب ِفيـهِ     ذَِل* الم{ ، تابعة لما بعدها   م هي هل هي آية مستقلة؟ أ     ،}الم{ :سورة البقرة 

  . وكله حق،في بعض القراءات تابعة لما بعدها، وفي بعض القراءات آية مستقلة، ]البقرة

،  فـي القـرآن، ويـذكرونها    مرة١٠١هذه جاءت : يقولون ،}فَلَما{ : تعالىفي قوله: ذكروهواهتموا به  ومما  
  ين تكررت؟ يذكرون كم مرة تكررت، وأ،]سورة البقرة) ٨٩[( }ولَما{ :وكذلك قوله

 :سـبحانه ، ومـن ذلـك قولـه        م مرة تكـررت    ك ،]سورة البقرة ) ١٨٩[( }يسَألُونَك{ : قوله تعالى   يذكرون كذلك

}وِقنُوني مِة هِباآلِخرهل تكررت أو ال؟ ،]سورة البقرة) ٤([ }و  

 هات: قولأن ي كتب أو بعض ما يذكر في هذه الكتب أسئلة ك         من األشياء العجيبة واللطيفة التي تذكر في هذه ال        

لتي تبدأ بحـرف   ما هي اآليات ا   : قولهم  ما هي؟ ومنها   -عز وجل -سبع آيات متوالية آخر كل منها اسمان هللا         
 لـيس فيهـا لفـظ        التـي  سورة ما ال   تحتوي على حروف المعجم جميعاً؟      التي ية ما اآل  الشين في القرآن كله؟   

  ..الجاللة؟ وهكذا

 العددي لو رأوهـا  اإلعجازهناك أشياء أظن أن أصحاب بل  تفنّنوا وتمهروا في هذه األشياء، أنهمهذا  وأقصد ب 
تجـدها  اقرأها بالمقلوب  ]سورة األنبياء) ٣٣([ }كُلٌّ ِفي فَلٍَك{ :ة ذلك قوله تعالىومن أمثل، اإلعجازهذا من   : لقالوا

لـو رآهـا أصـحاب      و،  إعجـاز  هذا: ، ولم يقولوا  هذه ذكرها العلماء المتقدمون من باب الملح      فنفس الشيء،   
  .إعجاز مع أنه ليس فيها اإلعجازهذه قمة :  العددي سيقولوناإلعجاز

أن أذكرها في هذه المقدمة أن القرآن كما أشرت أنزل على سبعة أحرف، فهذه األحرف               من األشياء التي أريد     
ـ  وأيضاً يحصل فيها أحياناً زيـادة حـرف،   ، وحرف مكان حرف   ،يحصل فيها كلمة مكان كلمة     تَجـِري  { كـ

بعة أوجه مـن وجـوه       س فيهف وما إلى ذلك من وجوه التغاير،      ،}هاتَحِت ِمن تَجِري{ ]سورة التوبة ) ١٠٠([ }تَحتَها
  .التغاير

الحـظ  فردة،  ط ليس بتوقيفي، وليس له قاعدة م      اإلعجازالرسم العثماني الذي يبني عليه أصحاب العدد دعوى         
  . وأحياناً بالتاء المربوطة،حدة أحياناً بالتاء المفتوحةاكيف تكتب الكلمة الو

أحياناً تجعل كلمتين، وأحياناً كلمـة واحـدة،      ) اإنم( و ،تجعل على كلمتين، وأحياناً كلمة واحدة      أحياناً )بئس ما (
 في زمـن  -صلى اهللا عليه وسلم   - شيء اصطلح عليه أصحاب النبي        هو فالرسم العثماني ليس بتوقيفي، وإنما    

 لـئال  ؛ فنحن نلتزم بالرسـم العثمـاني     ،باقي مصاحف الصحابة لم تكن مكتوبة على الرسم العثماني        وعثمان،  
 ،عصر ومن مصٍر إلـى آخـر   إلى  ألن قواعد اإلمالء تتغير من عصر؛في القرآنيدخل باب العبث والتبديل   
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 ال على أنه توقيفي وإنمـا مـن بـاب سـد          ، الحديث ال يجوز طباعة المصاحف على الرسم اإلمالئي      : فنقول

  .الذريعة لحفظ القرآن

حيانـاً   أ تكتـب فإنها  ) اةالزك( الرسم العثماني في     تالحظفلو  ،   غريبة هؤالء يبنون على الرسم العثماني أشياء     
  . عد الحروف على ذلكفهم يبنون  باأللف، بالواو وأحياناًأحياناًكذلك الربا تكتب بالواو، 

؟  هنـا فكيف يبنون العـدد   مع أنه لم يسبق بجازم،بدون واو ]سورة العلـق ) ١٨([ }سنَدع الزباِنيةَ{ :قوله تعالى 
 الرسـم العثمـاني   ه حتـى مع أن على الرسم العثماني، ه يبني ذلك أنكلهم يصرح  على الرسم العثماني،   هيبنون

 }ِجمالَـتٌ صـفْر   كََأنَّه  {المصاحف المطبوعة على قراءة ورش أو نافع بناء على هذه القراءة،            ، ف  يتفاوت نفسه

  .تغيرنه  ال شك أم تغير؟ ل م تغير عدد الحروف أ،}تٌ صفْراكََأنَّه ِجمالَ{ :هكذا ]سورة المرسالت) ٣٣([

ب النطـق   حسكيف نكتبها على     ،]سورة الفاتحة ) ١([ }ِبسِم اللّهِ { :، فمثالً  الرسم ليس على نطق الكلمة     :ثم أيضاً 
 بينما هي في الرسم     ، هكذا في اإلمالء الحديث،    فيها ألف ) باسم اهللا (  هكذا   ؟ تكتب إلمالء الحديث أو بناء على ا   

  .العثماني من غير ألف

 مـن   وذلك،  }ِكِلم{:  بصورة كيف تكتب في المصحف؟ تكتب     ]سورة الفاتحة ) ٤([} يوِم الدينِ  ِكاِلم{: نقولكذلك  
 مـا دام أنـه     أجل أن تحتمل القراءتين، فهم يبنون على الرسم العثماني، وهل هذا يصلح أن يبنى عليه العدد؟               

   أي شيء تعد؟ القراءات تتفاوت، فبناء على إن فكيف تبني عليه العدد؟ ثماًليس توقيفي

العلماء مختلفون في عدد الحروف وفي عدد الكلمات وفي عدد اآليات لالعتبارات السابقة، فهل يصح               إذا كان   
  .اً نبني عليها أرقامنأ ؟ أبداً، ال يمكناًأن نبني على هذا أرقام

نـدهم أشـياء    هذا له ع١٩قم الر، و١٩ أو رقم ٩٥يقولون، هذه السورة رقم  ف يبنون على ترتيب السور   كذلك  
   هل ترتيب السور توقيفي؟: والسؤال هوكذا، هذه السورة رقمهاو ستأتي، وأشياء

 فيه الصحابة مما كانوا يرون من غالب قـراءة          س استأن ،الراجح أنه ليس بتوقيفي وإنما هو اجتهادي       :الجواب
 ترتيب اآليات    هو  التوقيفي  إنما ،اًتوقيفي  لكن ترتيب السور بهذا الشكل ليس      -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا   

مصاحف الصحابة األخرى لم تكن      فإن   كلذلفي القرآن في السورة الواحدة، أما ترتيب السور ليس بتوقيفي، و          
  .مرتبة بهذه الطريقة

   هل األنفال والتوبة سورة واحدة أو ال؟: فمثالًعدد السور مختلف فيه، مع أن يبنون على عدد السورإنهم 

   سورتان؟ هما هل سورة الفيل وقريش سورة واحدة أو كذلك،ي ذلك فالعلماء مختلفون

 ؛القرآن هو القرآن لم يزد فيه شيء ولم ينقص، لكن العلماء يختلفون، هل همـا سـورتان أم سـورة واحـدة        
 إن ثـم  !؟اإلعجـاز  ونذكر أشياء على أنها مـن قبيـل     ، فهل يمكن أن نأتي ونبني على العدد أحكاماً        ،للتشابه

ـ    وإنما ، فيه  الذي يذكرونه، ليس لهم قاعدة ثابتة      اإلعجازتي يبنون عليها هذه األرقام و     الطريقة ال  اً،  يذكر أرقام
 الموافق، أو   نتج له  إلى أن ي   -عطرح وقسمة وضرب وجم   - يحاول أن يأتي بموافقات، إما بعمليات حسابية         ثم

  .-كما سترون-يجمع معها كلمات أخرى ويحذف 

إذا مـا أسـعفه     في القـرآن؟  وردت رة وردت في القرآن الكريم؟ والرسل كم مرة       كم م ) الناس(: كلمة: مثالًف
 ليكتمل له العدد، وسترون هذا، بينما إذا جاء يتكلم عـن            ؛)البشر(و) اإلنسان) (الناس(دخل مع   أالعدد ليتوافق   
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فقـط  ) الميـت  (أو) المـوت (بكلمة  اإلتيان   يقتصر على  ال يأتي بكل الكلمات، وإنما      فإنه -مثالً– كلمة الموت 
  ؟إعجازهل هذا ، فمن أجل أن يستخرج عدداً يوافق شيئاً آخر لماذا؟) تموتون(و) يميتكم(و) موتكم(ويترك 

  :أنا أحدثك عن نفسيفالموافقات تحصل في أشياء كثيرة في حياتنا اليومية، إن 

 :قـارئ يقـرأ فـي الراديـو        وإذا   ، يسلم له المفتاح   اًأرى إنسان ، و  موظف االستقبال   إلى آِت ف أنزل من الفندق  

}  الْغَي فَاِتحم هِعندو    وا ِإالَّ ههلَمعنفس اللحظة التي أسمع فيها صوت المفتاح        ، نعم في  ]سورة األنعام ) ٥٩([ }ِب الَ ي
  .}وِعنده مفَاِتح الْغَيِب{ : يقرأ القارئيضرب على طاولة االستقبال

 أنا أعاني  : يقول :ثالً فم سان بالتلفون أو أتحدث مع إنسان ويذكر كلمة،        كثيراً ما يحدثني إن    ومن المصادفات أنه  

 }َأم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه ِمـن فَـضِلهِ          { :القارئ يقرأ في نفس اللحظة    أسمع  فحسد،   مرض من

   وقعت؟وافقات م مجرد أنهام أإعجازهل هذا  وال أحصي كم مرة حصل مثل هذا، ف،]سورة النساء) ٥٤([

هل وصلت األمور إلى    فولسنا بحاجة إلى تكلفات من أجل أن نثبت أن القرآن معجز،            ،   القرآن ثابت  إعجازإن  
  هذا الحد؟

 كلمـة   هوأخـذنا   أو أي كتـاب،     مثالً أو كتاب ألفته أنت     صحيح البخاري كاآلن لو جئنا بأي كتاب من الكتب،        
  .أن نربط بينهانستطيع ؟ أن نربط بينهانستطيع  أال  متوافقة،اًام سنجد أرق فإنناكلمة، وأظهرنا األرقام فيها،

 ذكر المؤلف شاهدين من الشعر، فكانت إحالة         حيث كنت أراجع تصحيح أحد الكتب، فلفت نظري اإلحالة       ولقد  
 لشاهد الذي بعـده مباشـرةً  ، وإذا با من سورة األنعام٤٨انظر أو تقدم هذا البيت عند اآلية رقم         : الشعر األول 

 خطأ فإذا    هذا أكيد في : وأنا أقول راجعت    من سورة األعراف،   ٤٨ تقدم هذا الشاهد عند اآلية رقم        :يقول عنده 

هل هذا الشيخ الـذي كـان       ف من األنعام وليس فيه خطأ،       ٤٨ من األعراف وعند اآلية      ٤٨هو فعالً عند اآلية     
 ٤٨ذا ذكره عندما تكلم على اآلية رقـم         أن الشاهد ه  -  لهذه القضية  اً هل كان مستحضر   ،تبت دروسه يتكلم وكُ 

   حصل هذا موافقة؟م أ- من سورة األعراف٤٨من سورة األنعام والشاهد اآلخر عند اآلية رقم 

  .هذا يحصل كثيراً، وحصل موافقةً

 ممـا   هـو القرآن عربي وخاطبنا بلساٍن عربٍي مبين، فهل اللجوء إلى عدد الحروف في الكلمـة       هذا  ثم أيضاً   
   من المخاطبات؟تفهمه العرب

تعد حـروف   بقى   ت فهل ]سورة اإلسراء ) ٩([ }َأقْوم ِإن هذَا الْقُرآن ِيهِدي ِللَِّتي ِهي     { :يقول مثالً فالقرآن يخاطبك   
؟هذه الكلمة وتستنبط منها معنىفهم؟ هل هذا هو اللسان العربي؟ وهل هذا هو الخطاب القرآني وهكذا ي  

 ؛ ألن)كوكـا كـوال    (كلمـة  كبيرة جداً وحملة ضخمة على       دعايةبم قاموا   بعض اإلخوة من حرصهم وغيرته    

بـالعربي   كيـف قرؤوهـا      قرؤوها من الخلف في الزجاجـة بـالعربي، الحـظ         ، ف الكلمة مكتوبة باإلنجليزية  
  .)ال محمد) (ال مكة(وبالمقلوب، 

إلى هـذا    هذه الكلمة بالمقلوب؟  كيف تقرؤون   : ثانياً ؟ةكيف تقرؤونها بالعربي  ، ف هذه كلمة إفرنجية  : أوالً :أقول
 ثم أيضاً ما هـو      ،ها بالمقلوب وهي كلمة أعجمية    ؤالحد صار عندنا من الحدس والحساسية من منتجاتهم؟ تقر        

   هي جملة غير مفيدة،؟؟)ال محمد ، ال مكة(المعنى 
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 مـا   ة اآلن، ، فما المشكل  ال مكة مذمومة وال محمد كاذب مثالً      :  بتقدير محذوف  أجعل منها جملة صحيحة   أنا س 
فنحن أحياناً نتمحل في القراءة أو في عدد حروف         ،   جملة غير مفيدة، ما لها معنى       إنها معنى ال مكة ال محمد؟    

  . وال تدل عليها من قريب وال بعيد،الكلمة وأشياء غريبة جداً ليست أصالً من اللغة

 العـددي، وسـيكون     اإلعجازما يسمى    العددي أو    اإلعجازنبدأ بالكالم على     بعد هذه األمور التي ذكرتكم بها     
  :الحديث على خمس نقاط

  . العددياإلعجازحقيقة : أوالً

  .الجذور التاريخية له: الثاني

  .المؤلفات أو من أشهر المؤلفات فيه: ثالثاً

  .صول التي يبنون عليهااألسس واأل: رابعاً

  .اإلعجازاألقسام التي يندرج تحتها مزاعمهم في هذا : خامساً

من خالل النظر في    ف ،المشكلة أننا نفكر بالعاطفة في كثير من األحيان       فن اإلخوة أن يفكروا بعقولهم،      وأرجو م 
جـد التفكيـر   ن،  بعض المواقع والساحات والحوارات وما إلى ذلك       في كثيٍر من الكتابات في اإلنترنت ال سيما      
  أنممكـن وتالعب بهم،  ي أنمكنن الم  م هؤالء الناس  إن مثل بالتالي ف بالعاطفة ومالحقة أشياء ال حقيقة لها، و      

  .، فلنتنبهنظراً لليأس الذي يعيشونه أو نظراً لمشاعر اإلحباط أو نحو ذلك، يغرر بهم

  : العددياإلعجازحقيقة هذا : أوالً

   العددي؟اإلعجازما هو 

 بعمليات حسابية   إما على سبيل التوافق وإما    ية من األرقام،    إعجازهو محاولة استنتاج قضايا      اإلعجاز العددي 
أو بما يسمى بحساب الجل الذي يذكر في الحروف المقطعة كما سيأتيم.  

  ؟ يتم االستنتاجمن أي األرقام
ومـن   ،رقم السورة ورقم اآلية ورقم الجزء وعدد الكلمات وعدد الحروف وعدد اآليات           من  يتم ذلك   : الجواب

  .الخ...أرقام صرح القرآن بها

  :ة لهذه المزاعمالجذور التاريخي: ثانياً

   هل هناك أشياء يستندون إليها؟

هناك حديث أخرجه ابن خزيمة والبيهقي والحاكم وصححه الحاكم وهـو بإسـناد صـحيح، وصـححه مـن            
 وهو حديث ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يدخلـه            -رحمه اهللا -المعاصرين الشيخ ناصر الدين األلباني      

نحن نعرف أن ليلة القدر فيهـا  ، ودر متى هي؟ فكل واحد أجاب بما عندهمع الصحابة فسألهم يوماً عن ليلة الق      
 ،الذي يحضرني اآلن أن الحافظ ابن حجر ذكر فيها في الفتح أربعين قوالً وهـو شـهر واحـد                  ف ،لاقوعدة أ 

  .ولربما ذكر بعضهم أكثر من هذا

فكل واحد ذكر لـه شـيئاً    بة مختلفون في ليلة القدر متى هي، والصحا-رضي اهللا عنهم-عمر سأل الصحابة    
:  فقال ،إن أذنت لي يا أمير المؤمنين تكلمت، فأمره أن يتكلم         : لماذا ال تتكلم؟ فقال له    : قال له  و فسأل ابن عباس  

رأيت اهللا ذكر سبع سماوات، ومن األرضـين سـبعاً،          : قال -بناء على أي شيء قال ذلك ابن عباس؟       - السبع



 ١٢

ض من سبع، فسأله عمر عن بعض تفصيل هذا ووافقه عليـه، هـل      وخلق اإلنسان من سبع، وبرز نبات األر      
   من قريب أو بعيد؟إعجاز؟ هل فيه اإلعجازهذا الكالم اآلن يتعلق ب

 في معرفة ليلة القـدر مستأنـساً بـذكر    -رضي اهللا عنه-بل ابن عباس أبداً، إنما هي محاولة لالستنباط من قِ   
قوى األقوال في ليلة القدر أنها ليلة السابع والعـشرين مـثالً،       العدد سبعة في قضايا متعددة في القرآن، ومن أ        

ه عالقة ولم يدعي هـذا أحـد   ؟ أبداً، ليس ل اإلعجازفاستأنس بهذه األمور فقط، لكن هل لهذا عالقة بموضوع          
  .البتة

قد صـح عـن ابـن    : أصالً ورده، وقالاألثر  في كتابه لطائف المعارف ضعف هذا     -رحمه اهللا -ابن رجب   
اس أنه كان ينضج على أهله الماء ليلة ثالث وعشرين، يقول معنى هذا أن له رأي آخر في المسألةعب.  

 مـن    بـل  ليـسوا الـسلف   -يقول بأن طائفة من المتـأخرين       فثم ذكر ابن رجب شيئاً آخر في قضية العدد،          
تكرر ذكـر   : قالوا استنبطوا من القرآن أنها ليلة سبعة وعشرين من موضعين من القرآن، األول              -المتأخرين

مواضـع  الثالثة ال إذا ضربت في ة والتسعة، حروفها تسع)ليلة القدر(ليلة القدر في ثالثة مواضع في القرآن، و 
  .التي تكررت فيها فهي سبع وعشرون

ن هي الكلمة السابعة والعشرون م }ِهي{ ةكلم: يقولونف ]سورة القـدر ) ٥[( }سلَام ِهي{ :أن اهللا قال فيها  : والثاني
  .}سلَام ِهي{السورة، يقولون الكلمات ثالثون كلمة السابعة والعشرون 

هذا مـن ملـح   :  عن ابن عطية المفسر صاحب كتاب المحرر الوجيز، أنه قال-رحمه اهللا -ثم نقل ابن رجب     
  .التفسير، ال من متين العلم

-ت من العلم، كما قسم الـشاطبي         وعندنا أشياء ليس   ،ندنا أشياء من صلب العلم وعندنا أشياء من ملح العلم         ع

 شيء لطيف، لكن     أنه هذا من الملح، يعني ممكن يذكر من باب المالطفة، يعني         :  فابن عطية يقول   -رحمه اهللا 

فلـيس األمـر     بأن ليلة القدر هي ليلة سبعة وعشرين،         اًتذكره على أنه معنى ثابت تفسر به وتبني عليه حكم         
  .كذلك

 وليس من صلب العلم فال يلتفـت        العلمن هذا من ملح     إ: ابن عطية   قول عنيوهو كما قال، ي   : يقول ابن رجب  
  .إليه

   : العددياإلعجازالمؤلفات في : ثالثاً 

  :كثيرة جداً، أذكر بعضها المؤلفات في اإلعجاز العددي

 العددي في القرآن الكريم     اإلعجاز العددي، دراسة نقدية في كتب       اإلعجاز رسم المصحف و   :يوجد كتاب اسمه  
 وهذا الكتاب حاولت أن أحصل عليه لكن        ، العلمي اإلعجازيرد على   ، وهو   أشرف عبد الرزاق قطنة   : للدكتور

 العددي، هذا الكتاب قام بدراسة ثالثة كتـب مـن كتـب             اإلعجاز يرد على أصحاب     وهولم يتيسر لي ذلك،     
، مقـدمات تنتظـر     ١٩معجزة الـرقم    : كتاب اسمه ،   العددي اإلعجاز العددي، وهي من أشهر كتب       اإلعجاز

ض كلمات القرآن الكريم والعدد     النتائج لبسام جرار، هذا يدرس فيه العالقة بين الحروف في فواتح السور وبع            
عبد الرزاق نوفل وهذا الكتـاب يـدرس   :  العددي للقرآن الكريم لمؤلفه اإلعجاز: ودرس كتاباً آخر اسمه   ،  ١٩

  .لمتضادة في القرآنت المترادفة واالعالقة بين تكرار ورود الكلما
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عدنان الرفـاعي وهـذا     : المعجزة النظرية األولى لمؤلفه   : الكتاب الثالث الذي درسه هذا الكتاب النقدي اسمه       
يحصي الحروف والكلمات في القرآن، ويعمل على بيان الترابط العددي بينها مـن جهـة، وترابطهـا مـع                   

  .الظواهر الكونية من جهٍة أخرى

م، وأيـضاً تعـرض لهـذا       ...لمهـدي كـري   :  موسوعة األعداد في القرآن الكريم     كتاب: ومن الكتب أيضاً  
  . القرآني،اإلعجازوجوه من : مصطفى الدبار في كتابه: الموضوع

 علمية في جامعـة     أسرار معجزة القرآن الكريم لعبد الحليم الخطيب، وهناك رسالة        :  كتاب اسمه  يوجدوكذلك  

يبدو أنها ما طبعت، وهنـاك أيـضاً   ، ولحقيقة والوهم، وما وقفت عليه    العددي بين ا   اإلعجاز: بعنواناليرموك  
 العـددي بـين   اإلعجازدراسات في : هـ في هذا الموضوع١٤٠٨رسالة أخرى في جامعة أم القرى في عام     

  .الماضي والحاضر، ويبدو أنها ما طبعت ولم أقف عليها

  :جازاإلعاألسس واألصول التي يبنون عليها هذا النوع من : رابعاً

  ؟اإلعجازما هي المنطلقات التي ينطلقون منها في هذا 
  :مثال على ذلكالخذ هذا 

  :الطريقة التي سرت عليها: هذا أحد المؤلفين يقول

وهل هذا يصلح في العدد؟ هل يصح أن يعول عليه فـي العـدد؟ ال،       :اعتمدت المصحف اإلمام كمرجٍع وحيد    
  .ن كلمة إلى كلمة، وعما ننطق به أيضاًلماذا؟ ألن طريقة الرسم العثماني تختلف م

 عدد سور القـرآن      أن بنيت على :  وعدد آياته وكلماته وحروفه، ثم يقول      ،اعتمدته بعدد سور القرآن   : يقول

  .ال:  وهل هذا محل اتفاق؟ الجواب:١١٤

عثمانيـة  معناها أنه اعتمد الترتيب الذي عليه المـصاحف ال   :أولها فاتحة الكتاب وآخرها سورة الناس     : يقول
  ؟ إعجازمع أنه ليس بتوقيفي، فكيف يبني عليه أحكام واستنتاجات ومعاني و

 هل هذا محل اتفاق؟ ال، فكيف يبني عليـه؟          :ست آالف ومائتين وستة وثالثين آية     :  عدد آيات القرآن   :يقول
  . نحن ذكرنا لكم االختالف في عد كلمات القرآن:ما قمت بعدها تعداد الكلماتو: ويقول

 الكلمة المرسومة برسٍم واحد،      أن  عليها  سرتُ الطريقة التي ، ف تعداد الكلمات يعتمد على رسم الكلمة     : يقولو
  .؟ غير صحيحة غير صحيحة في العدمطريقة صحيحة أالهذه  و:أعتبرها كلمة واحدة

أخذ، فهو يعتبر   :  أصل الكلمة  -مثالً– تأخذونها: حينما يقول : فمثالً ال يعد الضمائر في الكلمة،        هو كذلك أيضاً 
فيهـا لواصـق مـن      فيعتبرها كلمة واحدة، بينما هي ال تعتبر كـذلك،          ) تأخذونه: (هذه كلها كلمة واحدة   مثل  

  .يبدأ يبني على هذا أشياء ويذكر أمثلةً له وهكذا الضمائر ونحوها،

) مـا لـم    (واحدة كلمة   )ما أنت (أعتبرها كلمتين   :  هو يقول) ما يقولون : (تركيب في قوله  : ومن األمثلة أيضاً  

  .أنا أعتبرها كلمتين: يقول

 بناء  على مـاذا؟ رأيـتم        : كلمة واحدة  -مثالً–) ما لم (ن   العددي يعتبرو  اإلعجازبعض من كتب في     : يقولو
  !؟هذه الكلماتة التفاوت في كتاب
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ماع؟  وأين اإلج  :هذا بعض من اصطلحت عليه في تعداد الكلمات، وأعتقد أنه مطابق إلجماع العلماء            : يقولو
يقبل ، ثم    ما شاء اهللا   : لكن هؤالء يكتبون ويأتي من يقول       أيداً، هل المسألة فيها إجماع؟ أو أحد ادعى اإلجماع؟       

  !.هذا الكالم على عواهنه

) مالك(هي تقرأ  }مِلِك{ فكلمة :أسير على تعداد الحروف وفق رسم الحرف في المصحف العثماني: يقول

 وال أدري هل يعتمد رواية حفص عن عاصم في المصاحف ، أحرفهو يحسبها ثالثة وأربعة حروففهي 
  ؟اإلعجازعلى أي شيء يبني هذا  المطبوعة عليها أو قراءة ورش أو نافع؟

من  }ِبسِم{كلمة  ، ف الهمزة واأللف له اصطالح معين في عدها، كذلك أيضاً يذكر أنه ال يراعي النطق بالحرف              
ـ  فيبنـي ، بينما هي في الواقع أربعة أحرف -ثالثة أحرف -  يعدها باء وسين وميم    }ِبسِم اللّهِ { هكـذا  ذلك، و ك

بنـى  ويذكر أشياء مـن ذلـك،   ، ثم بدأ    أشياء من مصطلحاته التي بناها على أموٍر ال يصح البناء عليها          يذكر  
  .اإلعجازعليها ألواناً من 

  ؟إلى آخر سورة رة نزلتلسور المكية والسور المدنية، ما هو ترتيب نزول القرآن؟ من أول سوبالنسبة ل
  فهؤالء يأتون مثالً    ومع هذا  حسب ما أذكر اآلن أن فيه روايتين، وكالهما ال تصح في الترتيب حسب النزول،             

، بينما ترتيـب  اإلعجازوينظرون إلى ترتيب النزول، وينظرون إلى ترتيب المصاحف ويستخرجون أشياء من  
ال يصح فيه حديث، فكيـف تبنـون عليـه مثـل هـذه              السور في المصاحف ليس بتوقيفي، وترتيب النزول        

  !االستنتاجات؟

السورة المكية األصل أن جميع آياتها مكية إال ما دل الدليل على أنها ليـست بمكيـة، فالعلمـاء                   : كذلك أيضاً 
ـ :  بناء على ماذا قالوا،هذه السورة مكية إال ثالث آيات:  يقولون-وهذا كثير جداً في التفسير    -أحياناً   الث إال ث
  .أحياناً بناء على ما الح لهم من المعنى، ولكن هذا ال يجوز آيات؟

،  ثبت هذا في روايات صحيحة، شيعتها المالئكة في ليلـة واحـدة             كما سورة األنعام سورة مكية نزلت جملة     ف
  .ستثنى منها بعض اآلياتي :يقولمن المفسرين ومع هذا نجد من 

  ما هي اآليات التي تستثنى منها؟

وآتُـواْ  { لمـاذا ،  ]سورة األنعام ) ١٤١([ }وآتُواْ حقَّه يوم حصاِدهِ   { :-تبارك وتعالى -يستثنى منها قول اهللا     : يقول
  مدينة والسورة بنص الحديث نازلة في ليلة واحدة في مكة؟ }حقَّه يوم حصاِدِه

  !ألن هذه تتكلم عن الزكاة والزكاة ما فرضت إال بالمدينة: قال

 }وآتُـواْ حقَّـه يـوم حـصاِدهِ    { : تعالىهناك من اآليات ما ينزل قبل تقرير الحكم، وأيضاً قوله اب أن   والصو

 لكن األنصبة والتفاصيل كانت بالمدينة، فكان يجـب علـى اإلنـسان أن    ،الراجح أن أصل الزكاة فرض بمكة 
  .يخرج يوم الحصاد شيئاً غير مقدر

 سـورة نـص    إذ أن هـذه  وهذا أوضح مثال بعض اآليات، منهاياستثنفالحظ كيف قال بعضهم بأن السورة       

  .الحديث أنها نازلة جملة واحدة ومع ذلك يستثنون بناء على ما الح لهم من المعنى
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 ]سـورة األنعـام   ) ١٤٦([ }وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا كُلَّ ِذي ظُفُرٍ      { : كقوله تعالى  اآليات التي تحدثت عن اليهود    

ه يأتي وينظر إلـى     إن  لماذا؟ - اآليات المكية  مع أنها من  - ي تتحدث عن اليهود هذه في المدينة      اآليات الت : قال
  .هذه االستثناءات مع أنها ليست محل اتفاق ويستنبط منها استنباطات

  :ومن األمثلة

رة يوسـف   أن سو : بعض العلماء يقول  - سورة يوسف وسورة النحل وهما سورتان من السور المكية        أتى إلى   
إال سورة يوسف سـورة مكيـة   : يقولفالسورة في المصحف ويظن أنها قضية نهائية        أعلى    فهذا ينظر  -مكية

  بناء على ماذا؟ فمدينة، ٧ و٣ و٢ و ١اآليات 

 : فهي مدينة، ثم يضع جـدوالً بهـذه الطريقـة   ١٢٨ و١٢٧ و ١٢٦: إنها مكية إال اآليات: سورة النحل يقول  

 ١ النحل، رقم اآلية وعدد الكلمات، اآليات المستثناة من سورة يوسف، اآلية رقـم               اآليات سورة يوسف سورة   
، اآلية رقـم  ١٦خمس، اآلية رقم اثنين عدد كلماتها ست، اآلية رقم ثالثة عدد كلماتها            : كم عدد كلماتها؟ يقول   

  .٧سبعة عدد كلماتها 

خرج بمجموع الكلمات    ، وهكذا، ثم  ١٢ماتها   عدد كل  -مستثناة–نها مدينة   إ:  قالوا ١٢٦اآلية رقم   : سورة النحل 
مجمـوع  و كلمـة،    ٣٤: من السورتين من اآليات المستثناة، مجموع الكلمات لآليات األربع من سورة يوسف           

الكتاب ملـيء بهـذه الجـداول وبهـذه         ، و إعجازهذا  : كلمة ويقول ) ٣٤(الكلمات من سورة النحل المستثناة      
 كلمـة، ) ٣٤(دد الكلمات في اآليات المدينة في السورتين في كل سـورة  النتيجة لقد تساوى ع  : الطريقة، يقول 

ن طريقتك فـي عـد      إ: مستثناة؟ ومن قال لك    فعالًن هذه اآليات    إ:  أصالً من قال لك    ؟إعجازهذا  أباهللا عليكم   
  الكلمات أصالً صحيحة؟

  :مثال ثان

ـ ن فيها  على أطريقةتعامل معها بنفس ال    الشورى،    الحج وسورة  سورة هود وسورة    ووضـع  ،مـستثناة ات آي
مجمـوع  و ثم خرج بنتيجة مجموع الكلمات في اآليات الثالثة من سورة هود المستثناة ثمـانين كلمـة،      جدوالً

وكتـب بـين    ثم كتـب النتيجـة   ، الشورى ثمانين، وكذا األمر في سورةالكلمات في سورة الحج ثمانين كلمة   
 وهكذا ذكر عـدة أمثلـة    صحيح والمرجع المصحف اإلمام، اإلحصاء: اً ثم كتب تعليق   ،)تناسق عجيب (قوسين  

   االستثناء صحيح أصالً؟ان هذإ: من قال لكو على ذلك بنفس الطربقة، فيا ترى بناء على أي شيء حكمت؟

في عصر الكمبيوتر والحاسبات، فهذا هـو       أننا   في عصر األرقام، و     أننا وهذا أصدر سلسلة من الكتب، وذكر     
 يفقهون البالغة والفصاحة وال يتذوقونها فينبغي أن نبـرز      لم يعودوا  ،أن نبرزه أن الناس    الذي ينبغي    اإلعجاز
  !! العددي في القرآناإلعجاز

  :األقسام التي تندرج تحتها مزاعمهم في هذا الباب: خامساً 

-نترنـت    وضعوا جداول فـي اال     ، ومن أمثلة ذلك أنهم    موافقات رقمية إما ابتداء وإما بتكلفات حسابية      : أوالً

 وفي كتب، وبعضهم ينقل عن بعض، وجمعت ما كتبوا، وأعطيتها أحد فضالء طلبة العلم ممن                -مواقع خاصة 
  :يتميزون بالدقة العلمية، فأحصى لي هذه األشياء بعدهم وتتبعهم فيها فكانت النتائج كاآلتي



 ١٦

 ال؟ هـذه    مهـو صـحيح أ    أوه  لننظر هذا الكالم الذي قال    ف مرة،   ١١٥ واآلخرة   ١١٥الدنيا ذكرت   : هم يقولون 

ثمانيـة  ، و )حيـاتكم الـدنيا   (أو  ) الحياة الدنيا ( سبعة وستين مرة      المزعوم الكلمة وردت في القرآن بهذا العدد     
ِإذْ َأنتُم ِبالْعدوِة   { :، كقوله تعالى  وحدها، ووردت أربع مرات ال يراد بها ما يقابل اآلخرة         ) الدنيا(وأربعين مرة   

 يلـي  الجانـب الـذي   ،يعني القريبة، شاطئ الوادي هو الجانب اآلخر من الـوادي          ]رة األنفال سو) ٤٢([ }الدنْيا
  .مما يلي مكة وهذا في غزوة بدر :}وهم ِبالْعدوِة الْقُصوى{ المدينة،

  .س ذلك مما يقابل اآلخرةليف ]سورة الصافات) ٦([ }ِإنَّا زينَّا السماء الدنْيا ِبِزينٍَة الْكَواِكِب{ :كذلك قوله تعالى

فيكون العـدد    ،]سورة الملك ) ٥([} نَاها رجوما لِّلشَّياِطينِ  ولَقَد زينَّا السماء الدنْيا ِبمصاِبيح وجعلْ     { :وقوله تعالى 
ات هذه   مرة الذي ذكروه ننقص منها األربع اآلي       ١١٥بالمعنى المقابل لآلخرة    ) الدنيا(الحقيقي لعدد مرات ذكر     
  مـرات ذكـر   مرة، وهذا ال يتناسب مـع عـدد   ١١١، فتكون قد ذكرت في الحقيقة       التي ليست مقابل اآلخرة   

  .اآلخرة

فينبغـي أن   ،   مرة أيضاً  ٢٦جاءت باسم اليوم اآلخر      مرة، وهي    ١١٥وردت  : كلمة اآلخرة في القرآن يقولون    
خرة ليست كلها بمعنى اليـوم اآلخـر    التي ذكرت فيها اآل١١٥ مرة، ومع ذلك فـ    ١٤١=  ٢٦ + ١١٥: نعد

نهـا النـصرانية،    إ: لملة اآلخرة بعضهم يقـول    ، فا ]سورة ص ) ٧([}ما سِمعنَا ِبهذَا ِفي الِْملَِّة الْآِخرةِ     { :فمن ذلك 
  ؟ هو اليوم اآلخر؟ فكيف تعدها معهاليسف ،}ما سِمعنَا ِبهذَا ِفي الِْملَِّة الْآِخرِة{: المشركون يقولون ذلكو

فَِإذَا جاء وعد اآلِخرِة ِليسوُؤواْ وجوهكُم وِليدخُلُواْ الْمسِجد كَما دخَلُوه َأوَل مرٍة وِليتَبرواْ             { : قوله تعالى  وكذلك
  .رة الثانية الك المراد بذلك وإنما، اليوم اآلخر هنااآلخرة المراد بليسف، ]سورة اإلسراء) ٧([ }ما علَواْ تَتِْبيرا

 مـرة،   ١٣٩: يصير عندنا   مقابل اآلخرة  ا في  ليست نلتيلإذا نقصنا االثنتين ا   ف ١٤١: وعليه يكون العدد الحقيقي   
 }قُْل ِإن كَانَتْ لَكُم الدار اَآلِخـرةُ      { :مثل ال التسمية وكذلك أيضاً وردت كلمة اآلخرة على سبيل الوصف أحياناً          

) ٣٠([ } ولَـِنعم دار الْمتَِّقـين     ولَدار اآلِخرِة خَير  { :كقوله تعالى و ،بأنها اآلخرة يصف الدار   ،  ]سورة البقرة ) ٩٤([

) ٢٠([ }ثُم اللَّه ينِشُئ النَّـشَْأةَ الْـآِخرةَ      { :ىوكقوله تعال ،  وردت ست مرات، والثانية مرتين     األولى   ]سورة النحل 

  . واحدةوردت مرة ]سورة العنكبوت

وإذا كان كذلك   ثمان وثمانين مرة،    ) الشياطين(ثمان وثمانين مرة و   ) المالئكة: (ة يقول وردت  المالئكومن ذلك   
المالئكة وردت في تصريفات متعددة، جاءت ملـك  ؛ ف ال نسلّم لك هذا العد  ثم إننا تريد أن تصل إليه؟      الذي   ماف

:  مرات، بهذه التـصريفات    خمس:  مرة، مالئكته  ٦٨: عشر مرات، ملكاً ثالث مرات، ملكين مرتين، المالئكة       

مرة، الزبانية ما حـسبناها     : مرة، وال حسبنا مالك   : ثالث مرات، وال حسبنا ميكال    :  مرة، ما حسبنا جبريل    ٨٨
حـسبوا ملـك المـوت،      هـم   ا مالئكة وردت مرة، بينما      مردت مرة، هاروت وماروت على القول بأنه      قد و و
 مرة، شيطاناً مرتين،    ١٧ مرة، الشياطين    ٦٨يطان   مرة ، هي وردت كلمة الش      ٨٨وردت  : الشياطين يقولون و

) ٦٥([ }طَلْعها كََأنَّه رُؤوس الشَّياِطيِن     { :إحدى هذه المرات تشبيه    و  مرة، ٨٨مرة واحدة، المجموع    : شياطينهم

  . مرة١١ما عدوا إبليس معها، وقد ذكر و، ]سورة الصافات

  :المالئكة وردت بتعبير آخر في مواضع كثيرة مثل
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}ا وفافَّاِت صفًا { ]سورة الصافات ) ١([ }الصرلَاِت عسرالْمكذلك على قول بعض السلف    ]سورة المرسالت ) ١([ }و ،: 

  .]سورة النجم) ٦- ٥([ }ذُو ِمرٍة فَاستَوى*علَّمه شَِديد الْقُوى{

  فـالمراد بهـم    ]سورة الـصافات  ) ١٦٥- ١٦٤([ }نَحن الصافُّون وِإنَّا لَ  *وما ِمنَّا ِإلَّا لَه مقَام معلُوم     {:  تعالى وقوله 

  .المالئكة

  .جبريل ]سورة التكوير) ٢٠ - ١٩([ }ِذي قُوٍة *ِإنَّه لَقَوُل رسوٍل كَِريٍم{ :وقال تعالى

  .]تسورة الذاريا) ٢٤([ }هْل َأتَاك حِديثُ ضيِف ِإبراِهيم الْمكْرِمين{ : تعالىقوله وكذلك

صـلى اهللا عليـه     -التي قيلت في يوسف      ]سورة يوسف ) ٣١([ }ما هذَا بشَرا ِإن هذَا ِإالَّ ملَك كَِريم       { :بينما كلمة 
  . يعدونها من جملة هذه األشياء-وسلم

: مـرة، وتحيـون   : ردت تصريفاتها متعددة، حي   قد و  مرة، الحياة و   ١٤٥ ذكرت   :الحياة والموت يقولون  وعن  

حياة، حياتكم، حياتنا، الحيـوان، محيـاهم محيـاي،         : الخ التصريفات المتعددة بما فيها    ..  مرتين   :مرة، ونحيا 
أوصـلها   مرة؟ ال ندري، من وأيـن  ١٤٥ مرة، ما الذي أخذ منها حتى قال  ١٣٦محيي، مجموع هذه األرقام     

  .بناء على ماذا انتقى؟ ال ندريو مرة؟ ١٤٥ الـ إلى

 مجمـوع  -وكلها مكتوبة عندي بأرقامها-  مات، وماتوا:تصريفاته كثيرةوة،  مر١٤٥ ورد  :عنهيقولون: الموت
، وهم يقولون   ١٦٤= ٦ + ١٥٨ إذا أضفنا إليها الميتة ست مرات زد          مرة، ١٥٨  في الواقع  هذه التي تكررت  

  ؟١٤٥بناء على ماذا !  مرة١٤٥
 فعالً فمـا العجيـب   نا أنها توافقتسبحان اهللا، مع أنه لو فرض: تجد من يقرأ هذا وينتشي ويقول العجيب أنك   و

هذا وجـه مـن التـرابط       : كلمات، ثم اربط بين كلمتين وقل     اً أو   جمع من أي كتاب أرقام    وما اإلعجاز فيها؟ ا   
  !!، ما المشكلة في ذلك؟والتناسق

 كلمـة النفـع      مـا وردت   خمسين مرة، مع أن أكثـر     :  خمسين مرة، والفساد    وردت  كلمة النفع  : أيضاً يقولون
  : ذلكةثلن أم وممنفيةكانت ة المذكور

سورة ) ٣([ }ولَا يمِلكُون ِلَأنفُِسِهم ضرا ولَا نَفْعا     { :وقوله تعالى  ،]سورة الحـج ) ١٢([ }وما لَا ينفَعه  { :قوله تعالى 

دعو لَمن ضره َأقْـرب ِمـن       ي{ :، وقوله ]سورة البقرة ) ٢١٩([ }وِإثْمهمآ َأكْبر ِمن نَّفِْعِهما   { :كقوله تعالى و ،]الفرقان
ِشيرالْع لَِبْئسلَى ووالْم وما أشبه ذلك ]سورة الحـج) ١٣([ }نَّفِْعِه لَِبْئس.  

 : كقولـه تعـالى     له معاٍن متعددة، مرة مثبت، ومرة منفـي         مع أن   وردت خمسين مرة،   :الفساد يقولون كذلك  

} ضِت اَألردا{ :وله، وق ]سورة البقرة ) ٢٥١([ }لَّفَسوهدضِ    { :، وقوله ]سورة النمل ) ٣٤([ }َأفْسِفي اَألر ا ِجْئنَا ِلنُفِْسدم{ 

، ]سورة القـصص  ) ٤([ }ِإنَّه كَان ِمن الْمفِْسِدين   {:  وقوله ،]سورة اإلسراء ) ٤([ }لَتُفِْسدن{ :، وقوله ]سورة يوسف ) ٧٣([
  .وأشباه ذلك

  ما العالقة بين النفع وبين الفساد؟

 النفـع   :مـثالً كلمـة   فالصالح،   و الفسادوالشر،   و اإلثم، و النفع والضر ك بينهما   نالو ربط  ك كلمات متعددة  هنا
 مرة، لـو  ١٨٨:  مرة، الخير١٨٠:  مرة، الفساد والصالح   ٣٠:  مرة، الشر  ٤٨ مرة، اإلثم    ٦٦والضر وردت   

  .هاون بنتائج أحسن من التي يذكرسنخرجأردنا أن نجمع ونجري إحصائيات 



 ١٨

 ال  المناسب أن يذكر مـع المـصيبة الـصبر        كان من    مرة،   ٥٧:  والشكر ، مرة ٥٧المصيبة وردت    :ونيقول

 وردت بمعـان    الحاصل أن كلمة المصيبة في الواقع وردت عشر مرات، والباقي خمسة وستين مرة            و،  الشكر
كقولـه   أصاب أصابت، أصابتكم، أصابكم، أصبتم، تصبهم، وآيات أخرى ال عالقـة لهـا    : وصيغ أخرى مثل  

ِإن {: ، وقولـه ]سورة آل عمـران ) ١١٧([ }كَمثَِل ِريٍح ِفيها ِصر َأصابتْ حرثَ قَوٍم ظَلَمواْ َأنفُسهم فََأهلَكَتْه     { :تعالى
  مْؤهنَةٌ تَسسح كِعنـدِ       { :، وقوله تعالى  ]سورة التوبة ) ٥٠([ }تُِصب ِذِه ِمنقُولُواْ هنَةٌ يسح مهِإن تُِصب٧٨([ } اللّـهِ  و (

ومـع   المصيبة؟  هي ل ذلك ليست  فك...]سورة التوبة ) ١٢٠([ }ذَِلك ِبَأنَّهم الَ يِصيبهم ظَمأٌ    { :، وقوله تعالى  ]النساءسورة  
  .يعدون ذلك معهذلك 

 َأكْثَـرهم   والَ تَِجـد  {: ، وكقولـه  ]سورة البقـرة  ) ٢٤٣([ }الَ يشْكُرون {:  تارة تأتي منفية كقوله تعالى     كذلك الشكر 
{:  كقوله تعالى  وتارة مثبتة  ،]سورة األعراف ) ١٧([ }شَاِكِرين   الـشَّاِكِرين ِمن سـورة األعـراف   ) ١٨٩([ }لَّنَكُونَن[، 
  ...وهكذا ]سورة األعراف) ١٤٤([ }وكُن من الشَّاِكِرين{ : كقوله تعالى تأتي بصيغة األمروتارة

 مرة، هذا مجمالً بغض النظر عن       ٧٣ مرات، الرضا ورد نحو      ١٠٣رد  بينما المناسب ذكر الصبر، الصبر و     
  .كونه منفي ومثبت وبأي طريقة ورد

 الـضالون والـضالين      ثم ؟ بينها وبين الموتى   ما العالقة ف مرة،   ١٧ والموتى   ، مرة ١٧  ورد الضالون: يقولون
كلها حتى يـستخرج هـذا     عدهاهذههل  ]سورة الـضحى ) ٧([ }ووجدك ضالا فَهدى{ومضل والمضلين وضاالً   

، أموات، الميت، ميتون، ميتـين، ولـم يـذكر التـصريفات             وكذلك الموتى جمعها من أمواتاً     ؟ مرة ١٧الرقم  
األخرى فيها، فاقتصر على بعض األشياء، وكذلك في الضالين اقتصر فقط على الضالين، وترك أشياء كثيرة                

مـا جـاء   و ما عدها حتى يستخرج هذا التوافـق،     ، لكن سابقاًكان المفترض أن يذكرها على طريقته في العد         
  .بجميع التصريفات كما في المواضع األخرى، وهو كاتب واحد

) سمعنا(صلى اهللا عليه وسلم     ) سليمان) (ضر) (عبادي: ( مرة، كلمة  ١٧هناك أشياء تكررت برقٍم واحد مثل       و

  ركب منها شيئاً؟هل يمكن أن ن) الحسنى) (رسله) (رسلنا) (الكذب) (الرجال(

بينهمـا   )الكـذب (و) الرجـال  (:ن إذ ،مـرة ١٧) الكذب( مرة وكلمة    ١٧) الرجال: (جاء إنسان وقال كلمة   لو  
  ؟!!تالزم
  . مرة هذه الكلمات١٧الرجال مالزمة للضر، كلها وردت : قال) رجال(وكلمة ) ضر(كلمة 

 مـرة  ١٧) رسـلنا  ( مرة١٧ رسلوال  مرة،١٧وردت ) سليمان( كلمة :يقولف إعجازريد يثبت  آخر ي وشخص
 مرة، والحـسنى هـي      ١٧  رسل اهللا   مرة فسليمان من الرسل، ومن رسله      ١٧) الحسنى( مرة و    ١٧) رسله(و

 واألنبياء وهي الجنة، فهذا توافق، طبعاً هم ما قالوا هذا، لكن هذا ممكن نحـن                -صلى اهللا عليه وسلم   -مثواه  
  !!ي العدداإلعجازنأتي بأشياء منه ونقول هذا من 

 جـاءت بتـصريفات كثيـرة    )التـرف (ثمان مـرات بينمـا كلمـة       ) الترف(ثمان مرات و  : يقولون) الذهب(

  .وما أشبه ذلكجمع كل التصريفات ) ...أترفناهم، أترفتم، أترفوا، مترفوها، مترفين، مترفيها(كـ

 ٣٢ بــ    خرجلخ و ا) بارك، باركنا، بورك، تبارك، بركات    ( مرة، جمع    ٣٢ مرة والزكاة    ٣٢: يقولون: البركة

سـورة  ) ١٤([ }فَتَبارك اللَّـه َأحـسن الْخَـاِلِقين   { ،]سورة األعـراف ) ٥٤([ }تَبارك اللّه رب الْعالَِمين{ : منها مرة
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 }ي لَيلٍَة مباركٍَةنَاه ِفِإنَّا َأنزلْ{ :، وقوله تعالى]سورة األنعـام ) ١٥٥([ }وهذَا ِكتَاب َأنزلْنَاه مبارك  { :، ومنها ]المؤمنون

  .]سورة الدخان) ٣([

:  جمع معها أشياء ال تصلح أن تجمع مع الزكاة التي هي إخراج المال، قـال               اتأما الزكاة ما عد كل التصريف     

 مكيـة،   هذه من األعراف وهـي     ]سورة األعراف ) ١٥٦([ }قُون ويْؤتُون الزكَاةَ  فَسَأكْتُبها ِللَِّذين يتَّ  { :قوله تعالى 
  .يؤتون الزكاة يعني اإليمان، تزكية النفس هذا معناها، ليست الزكاة التي هي ركن من أركان اإلسالم

ليست زكاة المال    ]سورة الكهف ) ٨١([ }فََأردنَا َأن يبِدلَهما ربهما خَيرا منْه زكَاةً وَأقْرب رحما          {:وكذلك في قوله  
  . زكاةً يعني طهارةً وصالحاًماة، وإنالمخرجة المخصوص

الَِّذين لَا يْؤتُون الزكَـاةَ     *وويٌل لِّلْمشِْرِكين { ،]سورة مريم ) ١٣([}وحنَانًا من لَّدنَّا وزكَاةً    {:عدوا أيضاً قوله تعالى   
ونكَاِفر مِة هم ِبالْآِخرهاآليةيعني اإليمان على قول مشهور في  ]سورة فصلت)  ٧- ٦([ }و.  

 بينمـا إذا  ، مرة ٣٦٥) اليوم( مرة و  ١٢) الشهر( وردت خمس مرات و    : يقولون )الصالة(: ومما يذكرون أيضاً  
جمعنا كلمة الصالة بجميع تصاريفها فإننا في الواقع نخرج برقٍم آخر غير ما ذكر، لكنـه اختـار الـصلوات                  

مـرة،  : ثالث مـرات تـصلي    :  صلى :هيالمجموعة دون سائر االستعماالت لتوافق العدد الذي يريد، وإال ف         
ثـالث  :  مـرة، وصـالتك    ٦٧: مرة، والـصالة  : مرتين، وصلوا : مرة، ويصلي : مرتين، ويصلون : ويصلوا

، )الـصلوات ( اقتصر فقط علـى       وإنما ست مرات، لماذا لم يجمع هذا كله      : مرة، وصالتهم : مرات، وصالته 
  ؟قال خمس مراتف

سـت مـرات،    : مرة، وأشهر : مرتين، والشهور : تين، وشهرين مر: شهراًو) الشهر (الشهر جاء عشر مرات   
  .اً شهر١٢:  السنة: يقولمن أجل أن -الشهر أو شهراً-  مرة، لكنه اختار فقط المفرد٢١المجموع 

خمس مرات، وغيـر      مرة، ويومكم  ١٦:  مرة ويوماً  ٣٤٩ليوم كذلك، كلمة اليوم وردت في القرآن        وبالنسبة ل 
  . مرة٣٦٥ينما هو اختار بعضها وترك الباقي وقال وردت كلمة اليوم  ب،  مرة٤٧٥فالمجموع ذلك، 

  بهذه الطريقة، لكن يكفي من القـالدة       اكلهوأنا أمامي األمثلة التي ذكروها، وهي عشرون مثاالً ولربما تزيد،           

 أشـياء   وجدتحتاج إلى مناقشة فيها أصالً وال يسلّم له ذلك، و         تكل األرقام التي يذكرها      وإال ف  ما أحاط بالعنق،  
  : أذكر منها شيئاً وأختم، فمن ذلك أنه يقول أصالً لها معنىليس

خمس مـرات   ) البغضاء(خمس مرات، و  ) والخمر(خمس مرات   ) الخنزير(خمس مرات و  ذكرت  ) األصنام (
فما الـذي   خمس مرات،   ) الخيبة(خمس مرات، و  ) الرعب(خمس مرات، و  ) الحسد(خمس مرات و  ) التنكيل(و
  .األرقام صحة هذه مع أني ما تابعته فييه؟ أن يصل إلريد ي

 أنهـا   يقـول من أجل أن    دخل معها البشر    أدخل معها اإلنسان و   أالناس   ف الناس والرسل، ومن األمثلة أنه ذكر     
 فالنـاس توافـق عـدد       ٣٦٨نهـا   إ: ليقول) المرسالت(دخل مع الرسل    أ و ،لتوافق الرسل  و  مرة ٣٦٨ وردت

ال يوجـد   ؟ فـي ذلـك   اإلعجازأين   ؟ يعني ذلك   ماذا  والرسل في القرآن   افق عدد الناس   تو فلو فرضنا الرسل،  
  .إعجاز

 -نـه صـحيح  أفترض سنطبعاً نحن ما تابعناه بالعدد لكن   مرة،٣٦٨متاع اإلنسان كذلك تكرر : يقولون أيضاً 

  ما هو متاع اإلنسان الذي تكرر؟ف
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 طيـب وأيـن     ، مرة ٣٦٨: لمجموع مرة، ا  ١٦٢:  مرة، والبنون  ٨٦:  مرة، والمال  ١٢٠: الرزق تكرر : يقول

 المراكب والحرث واألنعام، وما إلى ذلك من األشياء التـي هـي مـن متـاع                 ذهبت الزوجات؟ وأين    ذهبت
  .ض متاع اإلنسانع بد وإنما ع،لم يعدها ؟اإلنسان

 }ن وازدادوا ِتـسعا ولَِبثُوا ِفي كَهِفِهم ثَلَاثَ ِماَئٍة ِسـِني {:  عن أهل الكهف-عز وجل-يقول بأن قول اهللا      هذاو

 قمريـة،   يعنـي  ثالث مائة سـنة  وإنمائة وتسع سنين،اثالث م: ما قالأنه  الحظ  : يقول ،]سورة الكهـف  ) ٢٥([
  .إعجازهذا ، ف شمسيةواتتسع سن ووثالثمائة

 ، ثم حسبت عدد أيام السنة الشمسية ثم ضـربتها  ٣٠٠إذا حسبت عدد أيام السنة القمرية ثم ضربتها في          : يقول

 ماذا  :القرآن يقول لك  : يقول و  تجد أن الفرق بين عدد األيام الشمسية والقمرية تسع سنوات بالضبط،           ٣٠٠في  
  ؟اً أو هجرياً تريدها ميالدي: هذه نص عبارته في الشريط؟تريدها؟ تريدها ميالدي أو هجري

 القرآن وعلى أي معهـود؟   وعلى أي شيٍء نحمل ألفاظ     القرآن خاطبنا بالسنوات الشمسية أو السنوات القمرية؟      
  معهود الفرس الروم، أو على معهود األميين في الخطاب فما هذا التالعب؟على 

 وفـي  ،ئة سنةانهم جلسوا في القمرية ثالث مإ: ، فكيف تقول ثالث مائة سنة وتسع سنوات     بقواأنهم  أخبرنا  اهللا  
  ؟ سنوات٣٠٩الشمسية 

  . في شياإلعجازهذا من تسع سنوات، وليس بقوا ثالث مائة وبحسابنا بل 

  .، والحمد هللا رب العالمينأتوقف هنا، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الجـذور والبواعث والحـكم

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه         ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين     ،  الحمد هللا رب العالمين   
  :أما بعد، أجمعين

  :عن مقدمة تشتمل على أمرين في الدرس الماضي تحدثناقد ف

  .في تورعهم في الكالم في التفسير -رضي اهللا تعالى عنهم- ض النماذج من حال السلف في ذكر بع:األول

  . في ذكر بعض القواعد التي لها تعلق مباشر بموضوعنا هذا:واألمر اآلخر

 والفرق بين التفـسير العلمـي       ، والتفسير العلمي  ، العلمي اإلعجازتعريف  – وبعد ذلك ذكرت بعض التعريفات    
، ذكرت عند ذكر القواعد نماذج من تالعب بعض طوائف أهل البدع في تفسير القـرآن              و - العلمي اإلعجازو

ـ ،  وليس هذا هو المـراد    ،   العلمي اإلعجازأن تلك النماذج تعني الحديث عن أهل         بعضالولربما ظن    الكالم ف
لـم  و) ...بعـضهم  –م  كثير منه  -الغالب  ( :أقول،  كنت دائماً أقول وأقصد ما أقول       هو أني  الذي كنت أذكره  

ونـستخرج الحكـم   ، أنني سأذكر بعض القواعد ثم بعد ذلك نستعرض هذه األشـياء        وذكرت،  م في الحكم  أعم
 من قد يظن وأنا أتحدث       حتى تنجلي الصورة لبعض    ال أريد أن استعجل   كنت  و،  ولم نصل إلى ذلك بعد    ،  عليها

  فأنـا ،ليس هذا هو المراد و،رمتهم العلمي هكذا باإلعجازعب تلك الطوائف في القرآن أني أقصد أهل       عن تال 

  . ليسوا على وتيرة واحدة؛ ألنهمال أقصد ذلك

وحتـى   -عز وجـل  -  وسترون هذا بإذن اهللا    ،كالمهم في غاية التباين    والذين يتكلمون في هذه الموضوعات    
ق  العلمي، مع أني سأسو    اإلعجازأنا مما يعتقد صحة      ف -وإن كنت ال أحب أن أستعجل     -ل إليه   تعرف ما سأص  

 ممن شنّوا حملـةً شـعواء       وغيرهم اب وأدباء تَّوكُ،  لكم مجموعة من أقوال علماء معاصرين وغير معاصرين       
فهـم  ،  وسأذكر كالمهم ،   وعلماء تعرفونهم جيداً   ابتَّكُومنهم  ،   العلمي اإلعجازو،  على أصحاب التفسير العلمي   

  .يهومن الناس من فتح الباب على مصراع، يرون رد هذا من أوله إلى آخره

 يجـب   -سابقاًوكما قلت   - واإلنسان،  كال طرفي قصد األمور ذميم     ف ،التوسط واالعتدال في األمور    ب أنا أقول و
 ومنها ما أستطيع    ،نه معنى صحيح  إ :سأذكر أمثلة كثيرة منها ما أستطيع أن أقول        وعليه ف  ،أن يتكلم بعلٍم وعدل   

  ].وال نجزم أيضاً برده وخطئه، هولكن ال نجزم بصحت اآلية تحتمله،  ممكن،لربما[ :أن أقول

 من كالمي علـى بعـض     ولكن لربما فهم بعض اإلخوة    ،  هذه النتيجة التي كنت أريد أن أصل إليها في النهاية         
الحقيقة أن ذلك   و،   العلمي أو التفسير العلمي    اإلعجازالطوائف التي تالعبت بالقرآن أن المقصود هو أصحاب         

  .ليس ذلك مراداً

  : العلمياإلعجازتاريخية بالتفسير العلمي والجذور ال: ثانياً

 التفسير العلمي   :فإذا قلنا ،   العلمي هو جزء من التفسير العلمي      اإلعجاز ألن   ؛دعونا نتحدث عن التفسير العلمي    
 ؟هل لهم جـذور    يعني   ؟ العلمي  للمشتغلين من المعاصرين بالتفسير     يوجد سلف  هل،   العلمي اإلعجازدخل فيه   



 ٢

وهل لقي قبوالً وتسليماً عند علماء       ؟وكالمهم كيف نقيمه   ؟ على هذه القضايا    المتقدمين ماءهل تكلم أحد من العل    
  ؟أنهم ناقشوه أو اعترضوا عليه، أو قبلوا بعضه وردوا بعضه أم ؟آخرين

نهـا  إ :ونستطيع أن نقول بكل اطمئنان    ،  مضى عليها قرون متطاولة   ،  بل هي قديمة  ،  هذه القضية ليست جديدة   
وجدت عند المسلمين في    أي أنها    ،والمؤلفين قبل عصر النهضة في أوروبا     عند بعض الكاتبين     كانت موجودةً 

حينما ترجمت كتب اليونـان إلـى       و ،وأوروبا كانت تعيش فيما يسمى بعصور الظلمات      ،  وقت قيام حضارتهم  
وما إلى    والطب فلك وهي كتب متنوعة في الفلسفة والمنطق وال       ، هذه الكتب  تفقِّلُتُ،  المسلمين في عهد المأمون   

ومنها أشياء فاسدة كالفلـسفة والمنطـق        فالحاصل أن هؤالء اللذين تلقفوها منها أشياء مقبولة وصحيحة        ،  ذلك
 وجاء من يقول بأن العـالم  ،فأخذوها وترجموها ثم ذاعت وانتشرت كما أشرت باألمس      ،  اليوناني وما إلى ذلك   

ال يوثـق بعلـم   : وجاء من يقول -العلوم الكالمية والمنطق- ال يبلغ رتبة االجتهاد حتى يتحقق من هذه العلوم   
 فـصاروا   فاستفز ذلك العلمـاء   ،   وال يمكن أن يبلغ رتبة االجتهاد حتى يحصلها        ،من لم يتحقق من هذه العلوم     

فـي شـروح     في التفسير  في أصول الفقه  - يتسارعون على أخذ هذه العلوم ودراستها وأدخلوها في تصانيفهم        
لماذا هذه  ،  ولذلك تجدون صعوبةً في هذه العلوم      -طلح الحديث والبالغة والنحو وما إلى ذلك      الحديث وفي مص  

: حينمـا يقـال  ، السبر والتقسيم: حينما يقال، ألنها تشتمل على مصطلحات مأخوذة من كتب اليونان       ؟الصعوبة

هذا الكالم كله تجدونه     ،والرسم  والفصل والخاصة   تذكر الجنس البعيد والجنس القريب     حينما،  القضية الحملية 
كالمهم علـى المبتـدأ والخبـر       ،  وما إلى ذلك  ،  وتجدون بعضه في البالغة وفي النحو     ،  في كتب أصول الفقه   

صـار النحـو صـعباً ال    ، تجدون في بعضه أشياء هي في الواقع من علم المنطق فصارت هذه العلوم صعبة     
بينما هي علوم ميسرة وسـهلة        أصعب العلوم  وصار أصول الفقه من    ،صارت البالغة مغاليق  و يحبه الطالب 

  .ولم تبلغ إلى هذا الحد

سواء أدخلوهـا علـى سـبيل        من هذه األشياء وأدخلوها في كتبهم     قّفوا كثيراً   إذا نظرنا إلى المتقدمين الذين تل     
 تتحدث عـن القمـر والـشمس    -مثالً–  تتحدث عن الفلك   -عز وجل - القبول حينما تعرض آية في كتاب اهللا      

 يأتون ويذكرون ما عندهم من هـذه األشـياء فـي هـذا     ،]سورة يــس) ٣٨([ }لشَّمس تَجِري ِلمستَقَر لَّها   وا{
وأن  -عـز وجـل  - كثير من هؤالء كانوا حينما يعرضونها يعرضونها على أنها تابعة لكتـاب اهللا            ،  الموضع

. فأدخلوا فيه أشياء ال حاجة إليهـا ، اً وتزيده إيضاحاهوأن هذه مما تكشف عن معن     ،  القرآن أصل في هذا الباب    

الفيزياء أو الرياضيات أو الجبر أو الهندسـة        : ال نقصد أننا لسنا بحاجة إلى علم      ،  ال حاجة إليها  : وحينما نقول 
وإال   هذا هو المراد   ، ال حاجة إليها لفهم القرآن     :لكن نقول ،  ال نقصد هذا   أو بعض علوم الفلك المفيدة للمسلمين     

 تـأثم األمـة   ،  ذلك من فروض الكفايـات     وأن،  النافعة هذه العلوم  ويحصلوا   سلمين أن يتعلموا  فيجب على الم  

وال يمكـن   ،   كل قادٍر مؤهل على تحصيلها يأثم إن وجد العجز عن المسلمين في شيٍء من هذه العلوم                بتركها،
واألمـر  ، لقـوة اً لون أسبابالعلوم التي تك  منعمارة الدنيا بهذه األشياء  :أن تبنى حضارتهم إال باجتماع أمرين     

مهمـا   ال بد من األمرين، واالرتباط به والركون إليه تباع شرعها و-تبارك وتعالى -هو القيام بأمر اهللا     اآلخر  
ال يمكن أن تقوم لهم قائمة في الدنيا وعمارة وحضارة مـا             -عز وجل - تدين الناس وصلحت أحوالهم مع اهللا     

أننا بعض   يفهم ال   أن نا نخشى  ألن ؛ن أذكره وأرى أن من الحاجة أ    ،  روغ منه هذا أمر مف  و،  لم يأخذوا بهذه العلوم   



 ٣

ال أعـرف   ،  ال أحد يقـول بهـذا     ،  نريد من الناس أن يعودوا إلى عصور الجمال والبغال ويتركوا هذه العلوم           
  ؟لكن هل هذه العلوم ضرورية لفهم القرآن، مخلوقاً يقول بهذا

  .ت مشكالت ال تخفىحصلل لو كانت ضرورية ؛ ألنهاال: الجوابف

 بخطـاٍب سـهٍل      القـرآن  اذ الناس به  -عز وجل - خاطب اهللا قد  و - هذه الشريعة أمية   :ما قلنا ك على كل حال  
يـذكر األعنـاب ويـذكر األشـياء     ، ه ولهذا تجدون حتى األمثلة في القرآن أو نعيم الجنة حينما يذكر         ،واضح

الثمار التي ال توجد في بيئة        األشياء أو  للوز وال يذكر  ما يذكر الكومثرا وال يذكر ا     ،  المدركة عندهم في بيئتهم   
 ألنه يحيط بهم، لم يذكر الفيل مـع أنـه           ؛ذكر الجمل ،  وحينما ذكر الدواب وعجائب خلق اهللا فيها      ،  المخاطبين

ينقلونها إلى العالمين إذا     ن هؤالء هم حملة الرسالة    إحيث  ،   يتصل ببيئتهم  أشياءذكر لهم   بل  ،  أضخم من الجمل  
  .ها فهماً صحيحاًفهمو

يحـوي علـوم األولـين    ، ن القرآن يحوي علوم المتقدمين والمتأخرينإ : جاء من العلماء من قال      أنه لحاصلا
،  اإلحيـاء  : كتابـه  ل عن بعض أهل العلم في     نق،   للهجرة ٥٠٥ الغزالي المتوفى سنة     ، وأمثال أولئك  واآلخرين

إن القرآن  : يقول : الغزالي ه وإنما من ينقل عن    -زاليالغليس  - يقول،  جواهر القرآن : في كتاٍب آخر له اسمه    و
  من العلـوم   )٧٧٢٠٠( سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم     الحظ   يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومأتي علم        

 لكل كلمٍة ظاهر وباطن وحـد   ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ،لمإذ كل كلمٍة ع،  موجودة في القرآن :يقول
  .تثبتبناء على بعض األخبار الواهية التي ال  ؟ الكالمومطلع لماذا يقولون هذا

كلمات القرآن ضـرب أربعـة   ، ضربها في أربعةا المعاني :إذن ،طنكل كلمة لها حد ومطلع وظهر وب   : يقول
  .-هكذا قال- طلع عندك النتيجة في معاني القرآن والعلوم التي يمكن أن تستخرج من القرآنتو

 وذكر علـم الطـب والنجـوم    ،سائر العلوم من القرآنإنشعاب  قد فصالً لكيفية     ع )جواهر القرآن ( :وفي كتابه 
  .وعلم السحر ،وهيئة بدن الحيوان وتشريح أعضائه، وهيئة العالم

 واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياِطين علَى ملِْك سلَيمان وما كَفَـر سـلَيمان        { :بعض المفسرين لما تكلم على قوله تعالى      

     رحالس النَّاس ونلِّمعواْ يكَفَر اِطينالشَّي لَِكنكتب كتابةً تصلح كتاباً مستقالً في كتاب في         ]سورة البقرة ) ١٠٢([ }و 
يقـول علـم الـسحر وعلـم     ،  آية أنه يشرح هذاويعتبر أو يذكر فيه تفاصيل السحر   ،  التفسير يعلم فيه السحر   

 فـي  ٥٤٣أبو بكر بن العربي إليه المتـوفى سـنة       : أيضاً تلميذه أو ألمح   وقد ذكر هذا    ،  وغير ذلك  الطلسمات
  .بي حامد الغزاليأل يه وذكر لق،ل هذا ذكر فيه رحلته إلى المشرقوقانون التأوي، )قانون التأويل( :كتابه

تكلم على  ي،  وبدأ يطبق ذلك عملياً   ،  )مفاتيح الغيب (: وألف كتابه الكبير    للهجرة ٦٦٠جاء الرازي المتوفى سنة     
كأنك تقـرأ فـي   ، ]سورة يـــس ) ٣٨([ }والشَّمس تَجِري ِلمستَقَر لَّها{ :اآليات بكالٍم حينما تمر على آية مثالً  

  .كتابات لربما ال يفهمها إال أهل االختصاص، كتاٍب متخصص في علم الفلك

 بدأ يتكلم عن أن هذا      ،]سورة البقرة ) ٢٢([ } ِفراشاً الَِّذي جعَل لَكُم اَألرض   { :-تبارك وتعالى -في قول اهللا    : فمثالً
 ،وبدأ يذكر بعض التبريرات وما يـرى أنـه أدلـة          ،  زماللهذا ال  وبدأ يعلل ،  يلزم منه أن تكون األرض ساكنة     

  .وترتيب األفالك ومعرفتها ومقادير الحركات تحدث أيضاً عن علم الفلكو



 ٤

ِإن ِفـي   { :وعلى حركة جميع األفالك عند قوله تعـالى        ،كما تكلم على حركة الشمس وحصول الليل والنهار       
  .]سورة البقرة) ١٦٤([ }خَلِْق السماواِت واَألرِض واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهاِر والْفُلِْك الَِّتي تَجِري ِفي الْبحِر

سـورة  ) ٥٤([ }س والْقَمر والنُّجوم مـسخَّراٍت ِبـَأمِرهِ    يغِْشي اللَّيَل النَّهار يطْلُبه حِثيثًا والشَّم     { :وكذا عند قوله  
  .]األعراف

ن إ: -أيـضاً - للهجرة وقـال  ٧٥٥أبو الفضل أو ابن أبي الفضل المرسي المتوفى سنة : جاء رجل آخر اسمه  
 الجبـر والهندسـة و   والهيئة والجدل نه احتوى على علم الطب     إ :قال و ، علوم األولين واآلخرين   القرآن يحوي 

  .بدأ يتكلم على بعض اآلياتثم ، وعلم اآلثار وعلم النجوم والمقابلة

 :فـي كتـاب  ،  فـي ثالثـة كتـب   اهوذكر هذه القضايا وأكد علي  للهجرة٩١١ثم جاء السيوطي المتوفى سنة     

اإلكليـل فـي   ( : كتـاب وفي، )معترك األقران( :وفي كتاب ،  ذكر هذا فيه    وهو خزانة علوم القرآن    ،)اإلتقان(
وبـدأ  ،  على حفظ الصحة واستحكام القـوة الطب مداره : يقول مثالً ،  وبدأ يطبق هذه األشياء   ،  )تنباط التنزيل اس

علم الجبر وأنه مأخوذ من أوائل الـسور     ىعل، و علم الهيئة على  بدأ يتكلم   و ،يتكلم عن وجود الطب في القرآن     
سـورة  ) ٤([ }َأو َأثَارٍة من ِعلْـمٍ    { :ثم بدأ يتكلم عن قوله    ،  وأن كل حرف يدل على رمز      -الحروف المقطعة -

وأن القـرآن اشـتمل      ،وتكلم عن الهندسة وأنها موجودة في القرآن      ،  امة وأن هذا يؤخذ منه علم النج      :]األحقاف
سورة ) ٣٠([ }انطَِلقُوا ِإلَى ِظلٍّ ِذي ثَلَاِث شُعبٍ     { :-تبارك وتعالى -وذكر مثاالً لذلك في قوله       ،على علم الهندسة  

  . فإن فيه قاعدة هندسية وهي أن الشكل المثلث ال ظل له: قال،]لمرسالتا

لَا ظَِليٍل ولَا يغِْني ِمـن   *انطَِلقُوا ِإلَى ِظلٍّ ِذي ثَلَاِث شُعٍب{ : عن أهل النار -عز وجل - اهللا يقول اآلية    في اآلن
وهو يتحدث عن نظريـة هندسـية تتعلـق         ،  ]مرسالتسورة ال ) ٣٣ - ٣٠([ }ِإنَّها تَرِمي ِبشَرٍر كَالْقَصرِ    *اللَّهِب
  !!بالمثلث

سورة ) ٣٨([ }ما فَرطْنَا ِفي الِكتَاِب ِمن شَيءٍ     { :-تبارك وتعالى -وعلى كل حال السيوطي كان ينطلق من قوله         
  .وتحمس لمثل هذا النوع، ]لسورة النح) ٨٩([ }ونَزلْنَا علَيك الِْكتَاب ِتبيانًا لِّكُلِّ شَيٍء{ :ومن قوله، ]األنعام

ثـم  ، وركود في كل شـيء  الفترة التي جاءت بعده تعتبر فترة ركود في التأليف   اً ثم إن   متأخر  يعتبر السيوطي
وذلـك حينمـا    ،  جاءت فترة االنبهار بالحضارة الغربية ومعطياتها في أوائل البعثـات         و،  جاء العصر الحديث  

وتعرفون ما حصل هناك    ،  في أوائل القرن الثالث عشر الهجري     الواحدة تلو األخرى      مصر منذهبت البعثات   
 فينقلب المرشد مثـل رفاعـة الطهطـاوي       ،حينما كانت البعثات تذهب ومعها مرشد ديني كرفاعة الطهطاوي        

يرجع وهو ينتقد كل شـيء      ،  فيدرس في فرنسا اللغة الفرنسية، ويدرس مع البعثة ثم يرجع في حاٍل تعرفونها            
ويرى األخذ بما عليه الحضارة الفرنسية أو األوروبيـة          ،ويرى نزع الحجاب   ،نتقد الحجاب ي،  مما عليه الناس  

  .في كل شيٍء من األشياء

 في المشرق يعتبر عيباً لكنه فـي فرنـسا    الرقص:فقال، تكلم عن الرقص،  بل إنه تكلم على أشياء غريبة جداً      
إنمـا هـي    ،  واألخالق والعرض والشرف   وال فيه ما يدنس األفكار     ليس فيه أي شيء من العيب     ،  شيء آخر 

 وأي امرأة تدعوها وتستضيفها وتعمل لها وليمة أو عـشاء           ،وليس فيه أي غضاضة     فقط توازن في الحركات  
 ويرون أن ذلك مـن  ،ثم يراقصها،  في كل يوٍم يدعوها واحد    ،ثم يدعوها اآلخرون  ،  أو نحو ذلك هي تراقصك    



 ٥

هذا اآلن شيخ الحملة أو شيخ البعثة التـي ذهبـت           ،   المصري باب الموازنة في الحركات فقط وليس كالرقص      
  .وألف كتباً تعرفونها رجع وهو ، ما رجعوا يقولون هذا الكالمهم، إلى فرنسا

كـشف األسـرار    (:  للهجرة وألف كتاباً اسـمه     ١٣٠٦ المتوفى سنة    اإلسكندرانيجاء الطبيب محمد بن أحمد      
هـذا  ، )لسماوية واألرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنيـة النورانية القرآنية في ما يتعلق باألجرام ا     

  .جاء وذكر أشياء كثيرة مما يتعلق بالتفسير العلمي، عنوان الكتاب

جاء من المشرق وربمـا مـن        -شخصية غامضة - جمال الدين األفغاني أول ما جاء وهو شخصية تعرفونها        
، لى مصر وهي محط أو المحطة الثقافية في البالد اإلسـالمية  ثم جاء إ  ،وتلقب باألفغاني وليس بأفغاني   ،  إيران

وكان الناس يعلمون بالطريقة المعهودة التي تخرج فيها العلماء في النحو والقراءات واألصول             ،  وفيها األزهر 
فجاء جمال الدين األفغاني وصار يطرح طرحاً جديداً، فالتف حوله طائفة من طالب األزهر              ،  والتفسير وغيره 

وبدأ يطرح لهم أشـياء تتعلـق بالتفـسير         ،   بدأ يطرح لهم أشياء جديدة     - على كل حال  -جديٍد يستهوي   وكل  
جمال الدين األفغـاني    ، و ويأخذ أشياء مما يقوله أو من معطيات الحضارة المعاصرة ويربطه بالقرآن          ،  العلمي

  . وكان من أبرز تالمذته الذين تخرجوا على يده محمد عبدههـ،١٣١٥متوفى سنة 

طبـائع االسـتبداد ومـصارع      ( : للهجرة وألف كتاباً اسـمه     ١٣٢٠جاء عبد الرحمن الكواكبي المتوفى سنة       
 وذلك في نظره    ،ويشير بهذا العنوان إلى الذين يعارضون هذه األشياء ويجمدون على النمط القديم           ،  )االستعباد

  .من االستبداد واالستعباد

حاول أن يربط بين اآليات القرآنية وبين مـا  وكر أشياء كثيرة ذفوصف القرآن بأنه شمس العلوم وكنز الحكم،     
  .ظهر في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي من علوم ونظريات

لكنه كان يدعو إلى شيٍء من التريث والتأدب مع القـرآن وعـدم    الشيخ محمد عبده وجدت عنده هذه األشياء   
  . لكن سترون كيف فسر بعض اآليات، الناحية النظريةهذا من، زج اآليات القرآنية في كل نظرية لم تثبت

  . للهجرة١٣٥٦ سنة ي توف، يميل إلى هذا) القرآنإعجاز(: هكذلك مصطفى صادق الرافعي في كتاب

  .هذه جذور هذه المدرسة التي تشتغل بالتفسير العلمي

  :بواعث االشتغال في التفسير العلمي: ثالثاً

  ؟وا ذلكلماذا فعل  أو؟ما هي بواعث هؤالء
 مرحلة استعمار كرس فيها المستعمر طاقته وجهده على تغريب          أعقبتها ، األمة مرت بمرحلة انبهار    :نحن قلنا 

 حطـم ،  وتحطيم كل ما هو قائم مما يصلح أن ينتفع به أو يبنى منه حضارة             ،  األمة ودحرها وتحطيم معنوياتها   

، هذا الذي كرسه االسـتعمار ، أحضانهفي  اوبو وأن يذ ،شخصيتهأراد أن يمسخهم في     ،  حطم عقائدها ،  أخالقها
  ؟ما هي الحضارة التي أقامها ؟حينما خرج من بالد المسلمين ماذا فعل

وجـدت مـدارس    ،  ةكانت بعثات تذهب هناك، تذهب بكميات هائل      ،  ال شيء، إنما حطمهم وابتزهم إلى النخاع      
في بالٍد كثيـرة  ، وندونيسيا، وأمصر، وركيات ك في الشام وفي غيرها   ،  رية في بالد المسلمين   اإلرساليات التنصي 
  .جت الكثيرين ممن يفكرون بعقولهمفخر ،من بالد المسلمين
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 وأرادوا أن يعيدوا األمل في نفوس المـسلمين الـذين تحطمـت    ،في هذه المرحلة بدأ يتحرك بعض الغيورين      
وإن فـي القـرآن مـن اآليـات          ،موجودة في القرآن   ن هذه الحضارة التي انبهرتم بها     إ :نفوسهم ليقولوا لهم  

المتفرجين الـذين ال   في طائفة    -في تصنيفهم - والنصوص ما يدل على هذه المكتشفات التي ننظر إليها ونحن         
فليس لنا منها   ،  ال يسمعون عنها حتى تصدر أو تنتجها أبحاثهم وأفكارهم        ،  يسمعون عنها إال بعد تطاول السنين     

أيهـا  - اكتشاف هذه األشـياء  أنتم إن لم تستطيعوا  ف ؛ال :ا أن يقولوا لهم    فأرادو ،بعد أزمنة متطاولة  إال السماع   
 دل عليها قبل أكثر مـن أربعـة          -عز وجل -  ولكنكم في الواقع تجدونها مرصودة في كتاب اهللا        -المسلمون
  .عشر قرناً

عنـي أرادوا أن    وبالذات الغربيين، ي  ،  انطلقوا من هذا المنطلق وأرادوا أيضاً جذب غير المسلمين إلى اإلسالم          
هذا القرآن يحتـوي علـى هـذه        ف،  ال تتخلوا عن دينكم    ،ال تتشككوا في كتابكم   ،   ال تنزعجوا  :يقولوا للمسلمين 

، هي موجودة عندنا فـي كتابنـا  ، ف الذين امتألتم غروراً من اكتشاف هذه األمور    -أيها الغرب - وأنتم   ،األشياء
  .فهذه دعوة لهم إلى اإلسالم

 اإلعجـاز وعصر التكنولوجيا فينبغي أن نبزر جانباً من جوانب          وعصر العلم  لمكتشفات هذا هو عصر ا    :قالوا

،  وكذلك العرب فإن ألسنتهم قد تكـدرت وتغيـرت        ، لعجمتهم ؛لهؤالء الناس الذين ال يفقهون فصاحته وبالغته      
نبـرز لهـم     -دالصحيح أنه ال يقتصر على جانٍب واح      ف،   كثيرة جداً  اإلعجازوجوانب  - نبرز لهم جانباً     :قالوا

 مـنهم مـن حـول    ،يتفاوتون غاية التفاوت، وهم بين متوسٍع في هذا للغاية وبين مقل    ،   العلمي اإلعجازجانب  
 كمـا سـيأتي فـي    ، فيه كل شيء إال التفسير:أهل العلمكتابه في التفسير إلى شيٍء آخر حتى قال عنه بعض         

  .بعض األمثلة

نقرب لهـم   ،  أهل الحضارة المادية الذين ال يؤمنون بالغيب      نريد أن نقرب إلى أصحاب هؤالء       : جاء من يقول  
 الموجود، وليس ثمـة وجـود للجـن حقيقـة،            الشر بأن الجن هي عبارة عن      فجاء من يقول   ،حقائق القرآن 

أو شيء من هذا القبيل، وجاء من يقول بأن الطيـر األبابيـل       أو المعاني الطيبة   المالئكة هي األرواح الطيبة   و
  .هي الميكروبات

هو الطين الذي يعلق بأرجل البعوض من المـستنقعات فيـسقط   ، ]سورة الفيل) ٤([ }تَرِميِهم ِبِحجارٍة من ِسجيلٍ   {
ـ : قالومن تلطّف قليالً، الطير األبابيل هي الميكروبات: ، يقولعلى هؤالء فتصيبهم الميكروبات   وض  هي البع
  .ألن هؤالء الغربيين ال يؤمنون بالغيب: قالوا ؟لكالم تقولون هذا الماذا، يحمل بأرجله من طين المستنقعات

ذه ه  ومنهم من عاصر   ، يعرفون هذا   كانوا -جل وعال – اهللا   حينما أنزلها  قريش من   الذين شاهدوا هذه اآلية   إن  
و كان ذلك   فلاألبابيل؟  وأين الطير    ؟أين أصحاب الفيل  : وقالوا -صلى اهللا عليه وسلم   - جاؤوا للنبي    فما الحادثة
أضـف إلـى    ،   أحرص ما يكونون على تكذيب القرآن وإبطاله       ؛ خاصة أنهم  سارعوا إلى إنكاره  صحيح ل غير  

 ومنهم بعض من كان يتكلم على هذه األشياء ما يشعرون بـه مـن               ،ذلك ما كان يشعر به كثير من المسلمين       
لذلك جعلوا القرآن   و ،الهزيمة الداخلية فتكلفوا وحملوا القرآن على أشياء ال يجوز أن يحمل عليها كما سترون             

ثـم يـأتي   ، يعني تجده يتكلم عن النظرية على أنها قـضية مـسلمة  ، تابعاً لهذه النظريات في أغلبهم وعامتهم  
  . ويجعل النظرية تابعة لهال أن يجعل النص أصالً، بالنص القرآني على أنه تابع لها
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لـم  إن  بأن القرآن  إن بعضهم بدعي: في الدرس الماضيأضف إلى ذلك سوء فهم طبيعة القرآن كما قلت لكم         
يقول ذلـك مـن بـاب       ،  ا هذا نيشتمل على الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلوم الذرة فإنه ال يصلح لعصر          

  !التأكيد أن القرآن مشتمل على هذه األشياء جميعاً

  .وقعوا فيهفوقعوا في ما ،  من أجله-عز وجل- فهؤالء ما فهموا طبيعة القرآن واألمر الذي أنزله اهللا

 ،قصدها حفظ المسلمين وأيضاً دعوة هـؤالء الكفـار         ،بواعث طيبة  كانتعندهم    التي  والبواعث  البوادر :نإذ
  .فوقع في ذلك أشياء كثيرة مما سترون، لكن ليس كل مجتهٍد مصيب

  : أقوال العلماء والباحثين في هذا النوع من التفسير:رابعاً

  ؟في هذا النوعما رأيهم  ديثاًقديماً وحأقوال العلماء والباحثين  
  : يمكن أن نجعلهم على ثالثة أقسام العلماء والباحثونهؤالء

وعلـى  ،  وهؤالء كثير جـداً   ،  الممانعون المعارضون الذين يردون ذلك ويشنعون على أصحابه        :القسم األول 
هؤالء الذين نسبوا إلى    كان ينكر ويشدد النكير على      قد  ف،  )الموافقات(: في كتابه  -رحمه اهللا -رأسهم الشاطبي   

مـن  وكذا  ،  الغزالي وابن العربي   ك  مر بنا قبل قليل    نم نسبوا إلى القرآن كل علم    ، ومن هؤالء    القرآن كل علم  
  .جاء بعدهم ووافقهم على ذلك

ى  فـي الـدعو    الحدود وأن هؤالء تجاوزوا  ،   ليس بصحيح  كالمهم ويبين أن    ،فالشاطبي كان يشدد على هؤالء    
 فيـه  وجميع مـا نظـر       ،ا إليه كل العلوم من علوم الطبيعيات والمنطق وعلم الحروف          وأضافو على القرآن، 

  .الناظرون من هذه الفنون وأشباهها

 يتكلم على أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كـانوا أعـرف               -رحمه اهللا -الشاطبي   ثم بدأ 
نهم في شيٍء من هذا المدعى سوى ما تقدم وما ثبـت   ولم يبلغنا أنه تكلم أحد م،بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه  

بلغنا منه مـا يـدلنا   لولو كان لهم في ذلك خوض ونظر      ،  فيه من أحكام التكاليف وأحكام اآلخرة وما يلي ذلك        
ال يجوز لنا أن نخوض فيـه،       : ، إذن السلف ما خاضوا فيه وهم أبصر األمة وأعلم األمة        ف،  على أصل المسألة  
يقول أكثر مـن    كان   إنه   بل -رحمه اهللا -لكن هكذا قال الشاطبي     ،  د ال نسلم به على إطالقه     طبعاً هذا الكالم ق   

 فـي   نكـات   وهنـاك  ،وإن كانت صحيحة    البالغية ولطائف المعاني   كان يرى أن ال يتشاغل باللطائف     و،  هذا
معـاني الدقيقـة    شغل الناس بهذه ال   ن المعنى األصلي وال      بل نبين  ،ال: يقول،  لطيفة تستنبط وتستخرج   المعاني

  .ألنها تشغل عن المقصود الذي نزل من أجله القرآن؛ واللطائف والنكات البالغية

 أغرقوا في ذكر اللطائف حتى إنك إذا قرأت كالمهم فـي التفـسير يـضيع          نالذي ف ،التوسطينبغي   :نحن نقول 
  . هذا غير صحيح: األصلي الذي نزلت اآلية من أجله نقولعليك المعنى

 اآلية دلـت علـى كـذا وكـذا     :نقول،  فنذكر المعنى األصلي ونؤكد عليه،نجمع بين هذا وهذا نحن يمكن أن    
ظنه أقـرب  هذا ما أ -البيان المجمل والبيان المفصل- فنجمع بين البيانين،   وكذا وكذا  ويستخرج منها كذا وكذا   

  .ل في هذه اللطائفليس في التفسير العلمي ب، دد فيهشله رأي يالشاطبي  ف كل حالوعلى، في هذه القضية

 إن  :تكلم على هؤالء وقال    -رحمه اهللا -شلتوت  ممن كان يشنّعون على أصحاب التفسير العلمي الشيخ محمد          و
 وتلقنوا أو تلقفوا شيئاً من النظريات العلميـة والفلـسفية        ،هؤالء المثقفين الذين أخذوا بطرٍف من العلم الحديث       
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ففسروا  : أن قال  ى إل ...هم الحديثة ويفسرون القرآن على مقتضاها     أخذوا يستندون إلى ثقافت   ،  والصحية وغيرها 
ما وقعوا عليـه مـن قواعـد العلـوم      وطبقوا آياته على ، المستحدثة العلميةالقرآن على أساٍس من النظريات   

فـي األوسـاط    ويدعون له أبلغ دعاية، ويرفعون من شأن اإلسالم،       وظنوا أنهم بذلك يخدمون القرآن     ،الكونية
  .ية والثقافيةالعلم

 عليهم أمر عالقتهم بالقرآن وأفضى بهم إلى صور مـن            ذلك  نظروا في القرآن على هذا األساس فأفسد       :يقول

فيهـا ذكـر    فإذا مرت بهم آية      ، القرآن من أجله أنزل اهللا   التفكير ال يريدها القرآن وال تتفق مع الغرض الذي          
 هذا هو القرآن يتحدث إلـى  :للوا واستبشروا وقالواالمطر أو وصف للسحاب أو حديث عن الرعد أو البرق ته    

  .الخ... عن المطر والسحاب وكيف ينشأ العلميةاتن ويصف لهم أحدث النظرييالعلماء الكوني

 ؛ هذه قضية خطيـرة    : وقال ،ألن القرآن كتاب هداية    ؛ هذه نظرة خاطئة بغير شك     :القضية وقال تكلم على هذه    
وهذا يعني التـشكيك بـالقرآن، ونـسبة    ،  وأن النظريات تتجدد وتتغير،رةألن العلوم غير مستقرة وأنها متطو  

  .الخطأ الذي يقع في هذه النظريات إلى القرآن

 يجب أن ندعو إلـى عظمـة       :هذه خالصة كالم الشيخ محمد شلتوت وهو من أكثر من رد هذه الطريقة وقال             
  . بهذه الطرق والصور التي فعلها هؤالءالقرآن وجالله بالمحافظة على مهابته وقدسيته دون االجتراء عليه

لـه  ، و إنكار التفـسير العلمـي    :  له بحث بعنوان   ، أيضاً األستاذ أمين الخولي    ا التفسير العلمي  لذين ردو  ا ومن
  .رسالة اسمها تفسير معالم حياته ومنهجه اليوم رد على هؤالء

-محمد رشـيد رضـا   / فسير الشيخ وإن كان وقع في أشياء غريبة في الت ،وممن أشار إلى تحفظه على األقل     

 كتب للـشيخ محمـد رشـيد     قدمع أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كما حدثني أحد تالمذته كان      -رحمه اهللا 
طنطاوي جوهري سنذكره بعد قليل هـو مـن         و،  رضا رسالةً يحرضه فيها على الرد على طنطاوي جوهري        

  .أكثر الناس إيغاالً في التفسير العلمي

الرحمن بن سعدي يحرض الشيخ محمد رشيد رضا على الرد على طنطاوي جـوهري فـي        فكان الشيخ عبد    
بن ا الذين هم من تالمذة الشيخ       الذي عرفته من نتيجة الرسالة من خالل كالم أحد المشايخ          ، وكان مجلة المنار 

ـ     : وقال ،ولم يتجاوب مع الشيخ   ،  سعدي أن الشيخ محمد رشيد رضا لم يهتم بذلك كثيراً          ن هـذا    لم يبلغنـي ع
لكن في بعض كتابات الشيخ محمد رشيد رضـا تجـد مـا    ، ما سمعت عنه شيئاً أو نحو هذا أو  ،  الكتاب شيء 

  .ولربما يقصد هذا الكتاب، يشير أو ما يكون فيه شيء من الغم بمثل هذه الطريقة

ـ  ،وكذلك من المعاصرين الذين ردوا هذه الطريقة برمتها الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني     ه يحـاول   مـع أن
رين عن طريق التنـويم     يحاول إثبات الوحي ليقربه إلى الغربيين أو المعاص        ، فهو إثبات الوحي بطرق غريبة   

  !!المغناطيسي

أنـه   -رحمـه اهللا  - وكان المتوقع منه     ،ء الذين يشتغلون بالتفسير العلمي    ومع ذلك ينكر إنكاراً تاماً على هؤال      
 وال يليـق أن نتجـاوز بـه حـدود الهدايـة      إعجـاز كتاب هداية وفكان يقول بأن القرآن ، يؤيد هذه الطريقة 

وال يقصد  ،  ووحدانيته -عز وجل -  وإذا ذكر فيه شيء من الكونيات فهذا للهداية ولبيان عظمة اهللا           ،اإلعجازو
القرآن مطلقاً من ذكر هذه الكونيات أن يشرح الحقائق العلمية في الهيئة والفلك والطبيعة والكيمياء ومـا إلـى        
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بـاً وال  وال أن يزيد في علم الطـب با  ،وال أن يحل مسائل حسابية أو معادالت جبرية أو نظرية هندسية      ،  ذلك
  .ما ذكر إلى آخر في علم التشريح فصالً

 وتكلم على هؤالء    ،المعاصرين وكتاباته تدل على علمه    والشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني هو من العلماء          
، توسعوا في علوم القرآن ومعارفه فأدخلوا فيها هذه األشياء ونعى علـيهم ذلـك             الباحثين الذين طاب لهم أن ي     

وبين أن عظمة القرآن ال تتوقف على توافقه مع هـذه المعطيـات     ،  وأن ذلك ال يعذرهم    ذكر قصدهم الحسن  و
 إلـى  وأسلحٍة فتاكة ومـا  ثم ذكر ما يعانيه العالم من نتاج هذه الحضارة من حروٍب طاحنة     ،  للحضارة الحديثة 

سير خصوصاً بعد أن تبـين  ف ال نرى حاجة إلى مثل هذا النوع من الت: يقول أنه النتيجة في النهاية   تفكان،  ذلك
رة فمـا أثبتـوه   بحاثاً كثيرةً منها ال تزال قلقـة حـائ  وأن أ، لنا أن العلوم الكونية خاضعة لطبيعة الجزر والمد      

  .باألمس نفوه اليوم

هذا الكتاب خالصـته    ،  الكون الغامض : وهو بعنوان ،  إنه أثار ضجةً كبرى   : ولثم ذكر كتاباً ألحد الغربيين يق     
 ، فإنها تتجدد وتتغير وما كنا نقرره باألمس نبطله اليـوم ؛ال يوثق بشيء من هذه النظريات واالكتشافات   : يقول

  .وحقائقهوهكذا فنحن أمام كوٍن غامض هائل ال ندرك شيئاً من مراميه ، وما نقرره اليوم سنبطله في الغد

فكيف نربط القرآن بهذه األمور     ،  هذا واحد منهم يقول هذا الكالم     فإذا   ،سير جميس جنس  :  المؤلف يقال له   هذا
  ؟المتجددة المتغيرة

 على هـذه     فيه تكلم ،)التفسير والمفسرون ( :في كتابه  -رحمه اهللا -ومن هؤالء الشيخ محمد بن حسين الذهبي        

 وأن  ، وبين أن هذه الطريقة خطـره لألسـباب الـسابقة          ، شيئاً  ولم يستثنِ  الطريقة وبين خطأها وردها إجماالً    
  .وأن هذا سيؤدي إلى نسبة الخطأ إليه ،القرآن كتاب هداية

وممن رد على هؤالء في بعض المواضع الشيخ محمد األمين الشنقيطي العالم المعـروف صـاحب أضـواء             
ورأيت له راداً في أشرطته المسجلة في دروسـه         ،  ضواءرأيت له رداً في كتابه األ      -رحمه اهللا تعالى  – البيان

  .في المسجد النبوي

 -وفقني اهللا وإيـاك   -واعلم  ": يقول،  ١١٨هذا من كالمه في التفسير في أضواء البيان الجزء الثالث صفحة            و

يه شيء   مع آراء كفرة اإلفرنج ليس ف      يةوتفسيره بغير معناه لمحاولٍة توفيق     -جل وعال -أن التالعب بكتاب اهللا     
وتفـسيره بغيـر    ونحن إذ نمنع التالعب بكتاب اهللا ،البتة من مصلحة الدنيا وال اآلخرة وإنما فيه فساد الدارين      

دنيوية مع تمسكهم بدينهم كمـا  معناه نحظ جميع المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم ال   
  ".]سورة األنفال) ٦٠([ }وٍةم من قُوَأِعدواْ لَهم ما استَطَعتُ{ :تعالىقال 

  .ال يعني أننا نرد العلوم المادية هذه التي تنفع في األمة حينما نمنع هذا النوع من التفسير: يقول

، وكذلك األستاذ محمد الـصادق عرجـون  ، فقد رده بجملته، وممن كتب في رد هذا األستاذ أحمد محمد جمال    
نقـد الذع لهـذه      فلـه    ،)في ظالل القرآن  ( :تاذ سيد قطب أيضاً في كتابه     ومن أكثر من شنع عليه ورده األس      

عجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس            ألوإني  ": ل وكان مما قا   ،الطريقة
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 ومـا   وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلـك         ،   وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه       ،منه
  .١"كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه؛ إليها

ومـن  ، القرآن تابع لـه و وأن العلم هو المهيمن   ،أن تصرفات هؤالء ناشئة من الهزيمة النفسية عندهم        ثم ذكر 
  .يذكر عظمة القرآن وكمال القرآنثم  ،"العلممن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم أو االستدالل له 

هؤالء لم يفهموا طبيعة القرآن ووظيفته وهي الهداية والدعوة إلى التوحيـد            إن   :الواألمر اآلخر الذي ذكره ق    
  .واإليمان

ونقل  ،معانيهاال يزالون في تأويل مستمر لنصوص القرآن وصرفها عن          إنهم  :  عن هؤالء  ثالثة قال القضية  الو
ائق مختبرة ولكنهـا مـع       إن العلوم حق   :تس ستانلي يقول في هذه العلوم     ماري: عن عالم طبيعي فيلسوف اسمه    

ونتـائج العلـوم     ،ذلك تتأثر بخيال اإلنسان وأوهامه ومدى بعده عن الدقة في مالحظاته وأوصافه واستنتاجه            
حتماالت وهي تبدأ باال  الكمية في الوصف والتنبؤ،      مقبولة داخل هذه الحدود فهي بذلك مقصورة على الميادين        

ونتائج العلوم بـذلك تقريبيـة وعرضـة لألخطـاء           :لى أن قال   إ ...وتنتهي باالحتماالت كذلك وليس باليقين    
:  ويقـول  ،وليست نهائيـة   وقابلة للتعديل باإلضافة والحذف      اس والمقارنات ونتائجها اجتهادية   المحتملة في القي  

   .الباب ال زال مفتوحاً للتعديالت والتغييرات وما إلى ذلك

  : في التاليهم مبرراتعلى كل حال الذين أنكروا هذه الطريقة يمكن أن ألخص

   .أن القرآن كتاب هداية -

 ، تتغيـر وتتبـدل  ، وهذه النظريات نظريات محتملة غير ثابتـة ،وأن نصوص القرآن نصوص قطعية  -
 أو حقـائق علميـة    ،ريبية علوم ظنية في أحسن أحوالها، فهي في الغالب فروض راجحة          والعلوم التج 

 . المنهج القرآني تختلف عن ذلك وطبيعة،هماؤ كما يقول علم وهذا؛نسبية احتمالية

 . العصر وفي غيره في هذا الموضوعااب في هذتَّهذه نماذج من أقوال أهل العلم والكُ -

 :حكم التفسير العلمي للقرآن: خامساً

  ؟ما حكم التفسير العلمي للقرآن: لو سأل سائل فقال
  : -رحمه اهللا- يقول ابن القيم ،نحن ال ننكر ذلك جملةً: نقول

  ـالتفــصيل والتبيــين فــفعليــك ب

   هـذا الوجـود وخـبط      اقد أفـسد   
  

ــان    ــال دون بي ــالق واإلجم   اإلط

ــان كـــل أوان    اآلراء واألذهـ
  

ينبغي أن يفصل في     ف  فاإلنسان إذا أراد أن يحكم على أموٍر يدخل تحتها أشياء كثيرة من الصواب والخطأ             
  .هذه الحكم

بل لربما يكون في غايـة   ،افق أشياء في القرآننحن ال ننكر أن هناك أشياء من معطيات هذه الحضارة تو    
 مـن غيـر     أن يكون ذلـك     على حن ال ننكر هذا   ، فن وسترون أشياء من هذا    الصراحة في الداللة عليها،   

                                                

 ).١٥٥ص  / ١ج  ( سيد قطب – القرآن ظاللفي   ١
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  ،اللفظ يحتملها تمام االحتمـال    حيث  و،  ال تعود على أقوال السلف في اإلبطال وال تناقضها        بحيث  و ،تكلف
  .يرة جداً وعندي أمثلة كث،هذا شيء سترونهو

 هذا فيـه أكبـر رد    أو نحو ذلك، كذلك أيضاً نحن حينما نقرر قضية مثل هذه في مثال أو مثالين أو ثالثة             
هذه قضية وجدت في أوروبا وصار الصراع بـين الكنيـسة           و،  على الذين يزعمون أن الدين يعادي العلم      

 أشياء تنـاقض  هاالكتب محرفة عندهم وفي، وكانوا يحرقون العلماءفقد ،  هالألسباب التي تعرفون  وبين العلم   
  .ويحرقون العلماء ويقتلونهم، هذه األشياء التي اكتشفت فصاروا يكذبون بها

ومنها مـا  ، هذه األشياء منها ما هو صحيح وال يوجد في القرآن ما يدل عليه داللة خاصةف،  ال:نحن نقول 
 ،يكون صحيح ويوجد في القرآن ما يحتمله       ومنها ما هو لربما      ،هو صحيح ويوجد في القرآن ما يدل عليه       

  وقـد أبطلـه    -وال ثابـت   غير صحيح - ومنها ما هو باطل في أصله     ،  أو على األقل على بعض األقوال     

  .بعض علماء هذه العلوم المادية

هذه األشـياء منهـا مـا هـو     ف،  يفيد أيضاً في استمالة مثل هؤالء المنبهرين بالعلم؛ ألنهنحن ال ننكر هذا   
، فحرمة القرآن أعظم من أن يسلم أهـل األرض جميعـاً           ، القرآن لكن باعتدال من غير تكلف      موجود في 

، ال  لزرقة عينيه   شخص ال نحرف معاني القرآن من أجل أن يسلم       ف،  تبقى للقرآن حرمته وعظمته وجالله    
  .القرآن أعظم عندنا من ذلكف

،  الكون والنظر فيـه ومـا إلـى ذلـك       آن حثنا على االنتفاع بمواهب هذا     في القر   -عز وجل - أيضاً اهللا 
حينما يقـرأ اآلن    ،  ذلك يزيد في إيمانه    فإن   واإلنسان ال يستطيع أن ينكر أنه إن وجد شيئاً من هذا التوافق           

 ثم نأتي بعالم من العلماء المتخصـصين فـي األجنـة            ،قارئ علينا اآليات التي فيها تفاصيل خلق الجنين       
وال يخـالف أقـوال   ،  واآليات ليست تابعةً له بل هو تابع لهـا        ،  طالقاًويشرح لنا كالماً ال يخالف اآليات إ      

  .ال شك أن هذا يمتلئ القلب معه من اإليمان،  وإن كان في تفاصيل زائدة،السلف بل يوافقها

 ولَِكـن   لَـى رب َأِرِني كَيفَ تُحِيي الْموتَى قَاَل َأولَم تُْؤِمن قَاَل ب         { :قال -عليه الصالة والسالم     -وإبراهيم  
وفـي  ،  فيحصل بمشاهدة هذه األشياء من طمأنينة القلب ما ال يخفـى           ،]سورة البقرة ) ٢٦٠([ }لِّيطْمِئن قَلِْبي 

 ثابت ولو تركنا هـذا      اإلعجاز فنحن نعتقد أن     ،نفس الوقت نحن ال نسلم تسليماً مطلقاً بهذا التفسير العلمي         
  !واقتصرنا على األشياء الصحيحة؟ شياء الباطلة منهفكيف إذا رددنا األ، التفسير العلمي برمته

 الكون ليست بالضرورة من أجل الوقوف على هذه األشياء التي يـذكرها  فين الدعوة القرآنية إلى النظر  إ
السماء العظيمة وهذه   هذه  ،   وإنما للوقوف على مواطن العبرة     ، العلمي اإلعجازأصحاب التفسير العلمي أو     

 ولو  ،وأنه رب إله واحد   ،   ال بد له من مدبر     ا هذ ،اب المسخر بين السماء واألرض    األرض والرياح والسح  
  .كانت آلهة متعددة لحصل التضارب في هذا الكون والتلف والزوال

وهـو طريـق خطـر    ، ألن هذا مدعاة للزلل، م أيضاً بكل ما يقولونثم نحن ال نتسارع فيه أيضاً وال نسلِّ      
  .في التورع في التفسير -رضي اهللا تعالى عنهم- كالم السلف قد عرفناو، ينبغي الحذر في سلوكه

 في محاولة الربط بـين نـصوص    والتمحل لفثم إن هذه الطريقة ألجأت الكثيرين إلى مجاوزة الحد والتك         
 األمور التي يذكرون إنما هي نظريات وليـست  ه ثم نحن ندرك أن كثيراً من هذ      ،القرآن وبين هذه األشياء   



 ١٢

اً إذا نظرنا إلى القرآن وأنه جاء لهداية البشر والدعوة إلى اإليمان والتوحيد وبيان ما               أيضثم  ،  حقائق ثابتة 
 فتحويل القرآن والدعوة إلى تأليف كتب فـي التفـسير علـى هـذه               ،يحتاج إليه الناس لنجاتهم وسعادتهم    

ـ   دعوة صـريحة لتـأليف كتـب        اليوم وجدت ولألسف   ،الطريقة ال شك أنه خروج عن المقصود        ير تفاس

  .تتخصص بهذا الجانب

  :شروط قبول التفسير العلمي: سادساً

  ؟ فالذي نقبله بناء على أي شيء، مطلقاً وال نقبله مطلقاًإننا ال نسلم بالتفسير العلمي: إذا قلنا
   : في هذا الموضوع وهيال بد أن تراعى  هناك شروط:نقول

ثم أيضاً القواعد العلمية التـي      ،   ذهنك فياضراً  وليكن ح  ،ر ورع السلف في الكالم على التفسير      تذكَّ: أوالً
يجب أن نفهـم القـرآن علـى        بل   ،نحن ال نحمل ألفاظ القرآن على مصطلٍح حادث       ف،  يبنى عليها التفسير  

فالقرآن يجب أن نـدرك أنـه       ،  فال نفهمه بطريقٍة غريبٍة عنه    ،  معهود األميين من حيث وجوه المخاطبات     
  . اهللا وحده ال شريك لهكتاب هداية يدعو الناس إلى عبادة

ما نندفع وننسب للقرآن أشياء ال يـصح        ،  فال نفرط وال نفرط   ،  نعتدلأن  ويجب أن نتوسط في هذا األمر و      
 ما قـال بهـا      ا أنه بحجةدها  وال نرد األشياء الصحيحة ونتعنّت في ر      ،  فنقول على اهللا الكذب   ،  نسبتها إليه 

  .-كما سيأتي بعد قليل- ادة معنىهي زي، وإنما هي ال تخالف أقوال السلفف! السلف

، واالحتمـاالت والنظريـات  وليس فـي الفرضـيات   ، ثم أيضاً ينبغي أن يكون الكالم في الحقائق العلمية        
  . مما سأعرضه هي ليست حقائق علميةاًوسترون كثير

عـاني   باأللفـاظ القليلـة عـن الم        فيها  وأن اآلية يعبر   ،وأيضاً ينبغي أن ندرك أن القرآن حمال ذو وجوه        
  . اآلية تدل على هذا المعنى وتختص به:فال يتحمس إنسان ويقول، الكثيرة

 العلمي في االحتماالت التي يمكن أن       اإلعجازدعني أضرب لك مثاالً أو مثالين من نفس التفسير العلمي و          
، ئاًيهذا يذكر ش   تجد،  فسير العلمي متنوعة ومتعددة    وهي عند أصحاب الت    ،نقبلها وال تعارض أقوال السلف    

اآلية تحتمل هـذه األشـياء   لربما   : ونحن نقول  ،وكل واحد يعتقد أن ما قاله هو الصحيح       ،  ئاًوهذا يذكر شي  
  .جميعاً

َأمن جعَل الَْأرض قَرارا وجعَل ِخلَالَها َأنْهارا وجعَل لَها رواِسي وجعـَل      { :-تبارك وتعالى -انظر في قوله    
  .]سورة النمل) ٦١([ } حاِجزا َأِإلَه مع اللَِّه بْل َأكْثَرهم لَا يعلَمونبين الْبحريِن

  .}اجعَل بين الْبحريِن حاِجزو{: موضع الشاهد هنا

سـورة  ) ٢٠- ١٩([ }بينَهما برزخٌ لَّـا يبِغيـانِ      *مرج الْبحريِن يلْتَِقيانِ  { :-تبارك وتعالى -وكذا في قوله    
  .]الرحمن

وما يستَِوي الْبحراِن هذَا عذْب فُراتٌ ساِئغٌ شَرابه وهذَا ِملْح ُأجـاج            { :-تبارك وتعالى -وكذلك في قوله    
  .]سورة فاطر) ١٢([ }وِمن كُلٍّ تَْأكُلُون لَحما طَِريا وتَستَخِْرجون ِحلْيةً تَلْبسونَها

وهو الَِّذي مرج الْبحريِن هذَا عذْب فُراتٌ وهذَا ِملْح ُأجاج وجعَل بينَهما برزخًـا              { :خرى أيضاً ثم اآلية األ  
  .]سورة الفرقان) ٥٣([ }وِحجرا محجورا
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  ؟عنا كالمهم المتفرق ماذا يقولون إلى أصحاب التفسير العلمي وجمجئنالو 
الكالم الذي يذكره أصحاب التفـسير العلمـي         و ،حاجزاً أي: }وجعَل بينَهما برزخًا  { : في قوله  كالم السلف 

لكن اآلية ال تمنع منه وتحتمل ذلـك        ،  اهللا أعلم  ؟هل هذا هو المعنى أو ال     ،  واآلية تحتمله ،  كالم قريب جداً  
  :من هذه المعاني، جميعاً

هائلة من سطح المحيطات فتتكون منهـا الـسحب         أن دورة المياه في الكون والتي تبدأ بتبخر كميات           -١
وإذا   ترتفع من المحيطات فال يزيد ذلك في ملوحة البحـر ،وهي مياه عذبة، وتنزل على اليابسة مطراً   

وإذا جاءت األنهار وصبت ال تتغير ملوحة هذا        ،  نزلت األمطار العذبة ال ينقص ذلك من ملوحة البحر        
هـذا أحـد    ،   فيبقى البحر ملحاً أجاجـاً     ،طار من أتربة ومعادن   مع ما تحمله هذه األنهار واألم     ،البحر

  : لكن استمع إلى المعاني األخرى،لمعاني التي يذكرونها وهو أبعدهاا

ـ     ،أعلى في العادة من مستوى سطح البحر      أن مستوى سطح األنهار      -٢  البحـر علـى     ي ومن ثم ال يبغ
هـذا  ، عن وظيفتها ويبغي على طبيعتهـا ويغير مجاريها بمائه الملح فيحولها    ،  األنهار التي تصب فيه   
 .أبداً، ال يعارض أقوال السلف ؟هل يعارض أقوال السلف ؟المعنى هل فيه إشكال

 :خذ معنى آخر

لهـا  ، ن األنهار الضخمة تشكل عند مصباتها أشبه ما يكون ببحيرات خاصـة          إ :علماء البحار يقولون   -٣
وليست بالمياه المالحة األجـاج كمـا       ،  ه النهر فليست هي بالمياه العذبة كميا     خواصها من حيث المذاق   

ال تـستطيع   ،  هذه المنطقة تعيش فيها كائنات خاصة تتالءم مع هذه الطبيعة         ،   البحر  مياه هي الحال في  
فهذه المنطقـة   ،   وتبقى هذه المنطقة محافظة على هذه الخصائص       ،وال إلى العذب  ،  الخروج إلى الملح  

، وتبقى على طبيعتها فال تختلط بغيرها     ،  كائنات الخاصة بها  تحجر ال ،  حجر محجور عند علماء البحار    
 .هي محجورة على المياه على األخرىف

البحر ،   ماء كل بحر على جانبي الحاجز       خاصيات  هناك حاجز بين البحار أنفسها يمكن تمييز       :يقولون -٤
 .الخليج العربي وبحر العرب، األحمر والبحر العربي

وذهبت بعض البعثات ونظرت في     ،  ية تختلف من بحٍر إلى بحر بينهما حاجز        المعادن والكائنات الح   :يقولونو
  :ونشروا بعض المالحظات اآلتية، البحر األحمر وأعماقه والمحيط الهندي في جنوب عدن

 ، البحر األحمر المياه في   وجدوا المياه في خليج العقبة تختلف في خواصها وتركيبتها الطبيعية والكيميائية عن             

ووجـدوا  ، اس األعماق وجدوا حاجزاً مغموراً عند مجمع البحرين يبلغ ارتفاعه أكثر من ألف متر      وبواسطة قي 
وأثبتت التحاليل الكيميائية أن مياه المحـيط الهنـدي   ، أيضاً حاجزاً مغموراً بين المحيط الهندي والبحر األحمر     
 .ا الحاجز عند ملتقى كل بحريند هذ لوجو؛ر األحمرتختلف في خواصها الطبيعية والكيميائية عن مياه البح

فأعظم األنهـار موجـودة فـي داخـل      في داخل المحيطات  أيضاً هناك حاجز من نوٍع آخر :يقولون -٥
 عذبـة وتحـافظ علـى      ،داخلـه ب  البحر  في تشق،  أعظم من نهر النيل ونهر دجلة أو الفرات       ،  البحار

ي الحرارة والبرودة مما يختلـف       ولها أيضاً مقاييسها الخاصة ف     ،خواصها وطبيعتها داخل هذه البحار    
 .هذا ذكره بعض علماء البحار، عن البحر وهي في داخله
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، فهو يحتملها ،  ال: الجواب ؟هل يعارض هذه األشياء    ،}وجعَل بينَهما برزخًا وِحجرا محجورا    {: النص القرآني 
  فـاهللا ، هذه المعاني داخل في هذا البرزخقد يكون كل ما ذكر من     ،  ال: الجواب ؟هل نقطع بتفسيره بشيٍء منها    

  . لم يحدد برزخاً معيناً -عز وجل-

 إذا أردنا أن نفسر ينبغي أن ننتبه أننا ال نتمحل ونتمسك باكتشاٍف من هـذه االكتـشافات التـي قبلناهـا            : إذن

ليلة الدالة علـى  لق قد تكون هناك معاني أخرى فالقرآن يعبر به باأللفاظ ا          ؛ال،   هذا هو المعنى   : ونقول وأخذناها
 .المعاني الكثيرة

 : كالم السلف فيهـا واضـح      ،]سورة الحجر ) ٢٢([ }وَأرسلْنَا الرياح لَواِقح  { : في قوله تعالى   :آخرمثال   -٦

المعاصرون ذكروا أشياء مـن    ، و "تلقح السحاب  الرياح   ": يقول -رحمه اهللا -ابن القيم   و،  تلقح النباتات 
 نمو السحب ونزول المطر يتطلب أن تلقح الرياح هذه السحب بأكداس مـن   بأن :يقولون،  تلقيح الرياح 

، تـذوب فيـه   وأ ومن أهم خواص هذه أنها تمتص المـاء    ،)فتنويات التكا ( جسيمات مجهرية تسمى  
هـل  ،  الطريقة التي ذكروهـا    إلى آخر   لكي يمطر  ؛ الماء وتلقح به السحاب    وتحمل الرياح كذلك بخار   

 ؟ هل خص شيئاً معيناً تلقحـه الريـاح        ؟}وَأرسلْنَا الرياح لَواِقح  { :-وجلعز  - هذا يعارض قول اهللا   
ويمكن أن تكون ملقحـةً     ،  فالرياح تحمل لقاح النباتات التي تحتاج إلى لقاٍح من نبٍت آخر          ،  ال: الجواب

 .يعاً فاآلية تحتمل هذه األشياء جم،للسحاب فهذا ال يعارض أقوال السلف وال يعود عليها باإلبطال

 العلمي أنـه ال يمكـن أن        اإلعجازمن األشياء التي ينبغي أن نستحضرها ونحن نتكلم عن التفسير العلمي أو             
ولم يأتوا   جاؤوا بمحارات العقول   -عليهم الصالة والسالم  -الرسل   ف ،يتصادم حقيقة ثابتة مع ما جاء به القرآن       

  ؟ ما معنى هذا الكالم-اهللارحمه -كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -بمحاالت العقول 
لكن لم يأتوا بـشيٍء  ، جاؤوا بأموٍر قد تتوقف فيها العقول ال تدركها    -عليهم الصالة والسالم  -الرسل  معناه أن   

ال في نصوص الكتاب وال في السنة يعارض حقيقة         ،  فال يوجد شيء إطالقاً   ،  ال:  فيها الصحيح قط يقول العقل  
 .بههذا أمر نحن نعلمه ونسلم و، ثابتة

  : في قبول التفسير العلميمن الشروط المهمة

ومن األمور التي ينبغي    ،  أن ال يتنافى هذا التفسير مع سياق اآلية وداللة األلفاظ واحتمال النص من جهة اللغة              
ـ                      عأيضاً أن نستحضرها جيداً أن اآلية إذا كان فيها خالف بين العلماء في معناها فال ينبغي أن نتـسرع ونقط

لكـن نحـن   ،  هو الـصحيح  قد يكوناآلخر ألن القول ،ال، ني ألنه يوافق نظريةً من هذه النظرياتبأحد المعا 
 وعلى قول بعضهم يمكن أن      :والقول اآلخر موافق لها تماماً أننا نقول      ،  غاية ما نقول إذا كانت هذه حقيقة ثابتة       

تكلم على القضية بطريقـة كأنهـا ال   ال أن نأتي ون،   الطريقة  نحن نتكلم بهذه   ،يكون هذا المعنى داخل في اآلية     
  .نتكلم بطريقة فيها شيء من االنضباط، ال، يوجد غير هذا

القـرآن   ؛ ألننجعل اآلية أصالً وال نجعلها تابعةً للعلم، بل  نبذ التكلف في الربط بين هذه وهذه   ومن ذلك أيضاً  
  .ليس بحاجة أن نثبته بهذه النظريات
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 يخبرنا أنه جعل الـسماء سـقفاً         -عز وجل - اهللاف : حقائق شرعية  لعلمي التفسير ا  أن ال يخالف  يشترط أيضاً   
 وإنما هذا الكون بمـا      ، على الحقيقة  اً ال يؤمنون أن هناك سقف     ففيه أنهم لذي رأيته    ا كالم الغربيين ، كل   محفوظاً

  .فيه من غازات أو غير ذلك وكواكب لكنه ال يوجد سقف

  .لها أبوابوأن السماء سقف   ونحن نؤمن أن،ال يعرفونها إطالقاًه فهذالسماء الثانية والثالثة والرابعة أما 

 لكن كالمهم يوافق    ، ممن قرأت لهم رأيت أنهم ال يصرحون بنفي السقف         اإلعجازكثير من الذين تكلموا على      و
  ؟ماذا يقولونف، كالم الغربيين

السماء هـي  ف، عال وارتفعالسماء كل ما : يقولون ؟ نعم هي سقف لكن ما معنى السقف   :يقولوبعضهم يصرح   
ليـست كمـا    :  يقولون ،السقف يفسرونهكذا  ،  عبارة عن غازات فيها هذه األفالك والكواكب والنجوم السابحة        

لكـن سـقف    ،   وإنما هي عبارة عن غازات وأشياء معينة       ،كان يتصور الناس سابقاً أنها عبارة عن فراغ فقط        
  ؟ في االنفجار الكوني كيف تكونت هذه األفالككما سيأتي فيما يذكرونه،  أبداً،بالمعنى المعروف

ثـم لمـاذا     ؟ فلماذا نربطها مع اآليات    ،إنما هي فرضية وغير صحيحة أيضاً     ة،  ليست حقيق  هذه : أوالً : نقولف
 ، بالغـازات  ليسالسقف  ،  ال :نقول،   الغازات يعني السقف   :نقول و نجعلها تابعة لكالمهم  و نتكلم على النصوص  

  . الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنةاهذ، و لها أبواب حقيقية والسماء،معروف السقف

وقد أكون واحداً منهم في بعـض األمثلـة التـي          - ويخطئ   الذين يذكرون هذه الشروط تجده يقع     بعض  طبعاً  
  .- من الصواباًأذكرها مما أظنه قريب

  ؟عند التطبيق تجده يذكر أمثلة تستغرب كيف ذكرها
ِن قُْل َأِئنَّكُم لَتَكْفُرون ِبالَِّذي خَلَقَ الَْأرض ِفـي يـومي    { : تعالى  يقول في قوله   -الًمث– هذا أحد المنضبطين  يعني  

 يبدأ يتكلم على    :]سورة فصلت ) ١٠-٩([ }وقَدر ِفيها َأقْواتَها ِفي َأربعِة َأيامٍ     { :إلى أن قال   }...وتَجعلُون لَه َأندادا  
األقوات في أربعة أياٍم قبـل      خلق األرض وتقدير     :يقول -بهذه العبارة حقائق  -،  كونيةحقائق  :  يقول ،الحقائق
 األرض وقدر فيهـا     دحا ثم في يومين آخرين      ،اهللا خلق األرض ثم بعد ذلك استوى إلى السماء         ؟كيف،  السماء
  .إلخ... أصل الكون المادي من السديم والدخان:ويقول، هذا الذي دلت عليه النصوص، أقواتها

 وقع في نفس المسلك، فذكر أشياء غريبة وهـو ممـن          كالم طويل جداً     له   آخر يذكرها شخص    ونفس القضية 

 ؟ال أدري كيف بنى عليها، ويذكرون الشروط

  :العلميأصناف المشتغلين بالتفسير : سابعاً

لكن إدراكهـم   منهم أناس من جملة العلماء دخلوا في هذه األشياء          ،   ليسوا على وتيرة واحدة     األصناف هؤالء 
 فوقعوا  ،على أشياء ظنوا أنها حقائق وليست بحقائق       قليل فوافقوا    حقائقلهذه العلوم وا  يعني إدراكهم ل  ،  لها قليل 

  .في إشكاالت

 إما أن يكونوا أصالً ممن أسلم حـديثاً أو   ،وطائفة من هؤالء هم أصالً بعيدين عن الكتاب والسنة والتمسك بها          
 وبعض هؤالء أصالً غير     ، فبدأ يذكر مثل هذه األشياء     ،هو بعيد تماماً  ف،  ن بالشرع من المسلمين الذين ال يتقيدو    

  .مسلمين يذكرون هذه األشياء بناء على ما قيل لهم
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المسلمين الجدد وليسوا من البعيدين عـن       من   وليسوا   م وبصر بهذه األشياء من المسلمين     وهناك طائفة لها عل   
،  ولكن هؤالء أيضاً ليـسوا علـى وتيـرٍة واحـدة    ،داعين إلى اإلسالمالدين بل هم من المتدينين المخلصين ال      

  .بعضهم ليسوا من العلماء في هذه العلوم الشرعية

  : أيضاً من الشروط األساسية:لذلك نحن نقول

ر وقواعده ومـا    األصول وأصول التفسي  أن يكون عند المفسر خلفية يصح أن يشتغل معها بالتفسير من اللغة و            
  .لومإلى ذلك من الع

فرت هـذه   إذا تو : نحن نقول ،   أن هذه األقوال يجب أن ال تعود على أقوال السلف باإلبطال           وهو: وشرط آخر 
:  قـال  حديث أبي جحيفـة ، حديث البخاريفيوكما سبق  ،   والقرآن ال تنقضي عجائبه    ،الباب مفتوح فالشروط  

 والذي فلق الحبة وبـرأ      :هللا؟ قال هل عندكم شيء من الوحي إال ما في كتاب ا         : -رضي اهللا عنه  - لعلي   :قلت"
  .)٢(" في القرآن وما في هذه الصحيفةرجالً ما أعلمه إال فهما يعطيه اهللا ،النسمة

 عصر، وال يقتصر علـى      ال يقتصر على جيٍل دون جيل وعصٍر دون       هما  وفهم  والسنة فاالستنباط من القرآن  

يتبـصر   و يتعلم هذه األشياء  ،   حقق الشرط يتكلم    من :نقول، وإنما   هي التي تتكلم عليه    -كما يقال -فئة كهنوتية   
 في الطب إنسان ليس له بصر في الطب أو فـي            كما أننا ال نرضى أن يتكلم     ف،  بها ويدرسها ثم بعد ذلك يتكلم     

 من ليس له بـصر      التفسير والقرآن ال يجوز أن يتكلم عليه       كذلك، ف ةإنسان ليس له بصر في الهندس     ،  الهندسة
 الطب أو الفيزياء أو الهندسة أنه ال يستطيع أن يتكلم علـى              في  من درس هذه العلوم    أنفيه، وليس معنى هذا     

وحصل فيها أكثر من آالف ممـن يتخرجـون   ، قد يكون درس هذه األشياء ودرس العلوم األخرى  بل   ،القرآن
 رعيه، بل يوجد كثير من الطالب المتميزين في العلـوم الـش            ال ننكره   مشاهد وهذا شيء ،  من كليات الشريعة  

فليس هناك حكر على أحد     ،   العلوم  وغيره من  الطب  يدرسون  هم في الغالب ممن    ممن بحضرون مجالس العلم   
ال يجوز لهؤالء أن يتكلموا ويلقوا خطبـاً ويلقـوا   :  يقول بعض الناس   ليس األمر كما   إذ  قي أن يتعلم ثم يتكلم؛    

ومن سـار علـى الطريـق      ،  لى الطريق إذا تعلم فإنه قد سار ع      بل إن المسلم      فهذا غير صحيح،   ،محاضرات
  ؟يمنعه من فهم هذه األشياء ومعرفتها والمانع الذي وصل فإذا حصل هذه اآللة فما الحاجز

ديث إال من تخرج مـن كليـة         ال يجوز أن يتكلم على التفسير أو الفقه أو الح          :أرجو أن ال يفهم أحد أننا نقول      
 ال  :لكن في نفس الوقت أقـول     ،  ن ينكرون على قائل هذه المقالة     بل أنا من أكثر الناس الذي     ،  معاذ اهللا ! الشريعة

 ال يعـرف أن      لربما هوو على القرآن ويفسره ويربطه بأشياء هي أمور مضحكات ومبكيات           يجترئيجوز أن   

  .وال يجوز إطالقاًهذا غير الئق ، ينطق باآلية نطقاً صحيحاً

تغل فيه ثمان سنوات في اليوم قضى عليه اثنا عـشر           نه اش إ: أحد هؤالء وقد أقام مشروعاً كبيراً يقول      زارني  
سم اهللا وكل بيمينك وكل     ! تعلم آداب الطعام  ،  المبادئ  تعلم أوالً  :يا أخي  !! علة من غير  ساعة يأكل بيده اليسار   

 فـي  ، األشياء هذه مثلتأتي وتقتحم مباشرةً وتتكلم فيأما أن   ،   حتى تصل  قليالً قليالً  سر ذلك مما يليك، ثم بعد   
  !؟ساعة في اليومروع ثمان سنوات اثنا عشر مش

                                                

 ).١١٠٩ص  / ٣ج ) (٢٨٨١ (األسير فكاك :باب – والسير الجهاد :كتاب أخرجه البخاري في - ٢
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ال وإن كنـت     ؟ هذا الكالم صـحيح أو ال       هل  أراد أن ينظر   - لورعه اًجزاه اهللا خير  -آخر جاء بأوراق    هذا  و
وهو متخـصص فـي   ، كان يريد أن يأتي بأشياء من كالم القرآن على النبات  لكن المهم أنه ،أذكر المثال جيداً  

قـرأ   و ،]سورة األعراف ) ١٣٣([ }والْقُمَل والضفَاِدع { :-تبارك وتعالى -في قوله   : قولعلم النبات فجاء بأمثلة وي    
 الحمد هللا أنـك  :قلت لهف، شجر نوع من الالدبافكان يظن أن ،  صغار الدبابمعنى الدبا أو:  القمل أنفي التفسير 
  . وإال لو قلتها أمام الناس في المحاضرة لصارت حديث القوم،سألت عنها

  :االتجاهات في التفسير العلمي: امناًث

أهلية فإن ت لديه  إلنسان إذا اجتهد وكان   معرض للخطأ، وا  كل إنسان   ف،   الخطأ ال يؤمن على أحد     من المعلوم أن  
الذين يشتغلون  ن  إ: ول٤ ا  ومن هنا  ،تهاد وليست له أهلية فهنا ال يعذر      ة االج  آل  لديه  لم يكن  إذالكن  ،  اهللا يعذره 

 غيـر منـضبط،   آخـر   اتجاه منـضبط و    يوجد، وإنما   على وتيرة واحدة في انضباطهم    ليسوا  التفسير العلمي   ب

بأشـياء ال يـدل   و،  يربط اآليات القرآنية بنظريات لم تثبـت  حيث؛فاالتجاه غير المنضبط هو االتجاه الخطير    
 : نقـول عنهـا  لربمـا أشـياء   يبة ويذكرون في هذا أشياء عجيبة وغر  ،بأشياء ال يحتملها اللفظ   و عليها القرآن 

ألن  ؛أنا سأذكر لكم من كالم المعاصرين ومن كالم القـدماء أشـياء تتـشابه              ف ،تخرصات وليست هذه جديدة   
المراصـد وبالتكنولوجيـا   ب بـاآلالت و تاكتشف قد نها تخرصاتإ: التي تقول  هذه األشياءإن: يقولبعضكم قد   

  :من تلك األمثلةو، قطعاً التكنولوجياهذه  قبلكانت سآتي بأمثلة  ذلك، فأنايس األمر كل : فأقول،الحديثة

األرض كوكـب   : يقول - تكنولوجيا  وال هذا عنده آالت حديثة   -  قبل الميالد  ٦٠٠سنة  هذا فيثاغورس المتوفى    
  .الشمسهي  ؟النار المركزية ما هي وما هي ،من الكواكب الدائرة حول النار المركزية

،  وهذا رأي بطليمـوس ،وأنها ثابتة والفلك يدور حولها، لكونكانت الفكرة السائدة في وقته أن األرض مركز ا       
العلماء فـي عـصره ينكـرون     وكان، كان فيثاغورس يقول بأن لألرض حركة يومية وسنوية حول الشمس  و

  .عليه هذا الكالم

 عـرف وحركة سنوية   وركة يومية    وأن لها ح   ،األرض تدور حول الشمس   أن  لها حركة و  القضية أن الشمس    ف

وهذا الذي سماه المتأخرون بالهيئة الجديدة وقرروه بعد        ،  يون والقدماء من المصريين قبل فيثاغورس     ا البابل ذه
  .ون أنه من الزور والبهتان والباطلما كان علماء الفلك ينكرونه وير

أخـذت  ،   مليون سنة  ٢٠٠ مرور   ومع،   األرض كانت غير محددة الشكل      أهل الفلك أن   هزعم ما   : األمثلة ومن
 هـذه   إن:  هل يوجد أحـد يقـول      !هذه حقيقة علمية؟  ، هل    سنة مليون ٢٠٠  فقولهم مع مرور   ،ويشكلها الكر 
  !؟دوا خلقهاأشِه! ؟حقيقة علمية

  ؟ مـاذا يقـول    -عز وجـل  -  واهللا ،خروج الماء جاء بعد حشو وتكوين األرض بحوالي مليار سنة         : يقولونو
. ]سورة النازعات ) ٣٢- ٣٠([ } والِْجباَل َأرساها  *ها ماءها ومرعاها  َأخْرج ِمنْ  *والَْأرض بعد ذَِلك دحاها   { :يقول

  ؟والدحو ما هو.  يومينوكان الدحو في، خلق األرض في يومينأخبرنا أنه 
  بعد تكـوين األرض    هذا جاء : يقولون ؟ ماذا يقولون  ، وهم ]سورة النازعات ) ٣١([ }َأخْرج ِمنْها ماءها ومرعاها   {

ألن الحياة النباتية والحيوانية المتطورة ال يزيـد عمرهـا    ؛وظهور المرعى بعد ذلك بكثير، والي مليار سنة بح
 ويزعمون أنها تطورت حتى صارت إلى ما هـي عليـه            ،على أكبر تقدير  ،  عن مليار سنة من عمر األرض     
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،  مليار سنة سديماً غباريـاً ١٨وأن الكون الذي يحيط بنا كان قبل    ، سنة ف مليار ونصمليار  اليوم خالل أربعة    
وال زال بعض من يشتغلون بالتفسير العلمـي        ،  علماء الفلك   من طبعاً هذا أنكره بعض العلماء من المعاصرين      

 }َأن السماواِت والَْأرض كَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهمـا { :-تبارك وتعالى- العلمي يقولون هذا دل عليه قوله        اإلعجازو

 ،]سـورة فـصلت   ) ١١([ }ثُم استَوى ِإلَى السماء وِهـي دخَـان       { :-تبارك وتعالى - وقوله   ،]رة األنبياء سو) ٣٠([
 مليار سـنة  ١٨الكون الذي يحيط بنا كان قبل إن  : يقولونو ، هذا هو السديم بعد االنفجار الذي حصل       :يقولون

 مع أن اهللا خلق األرض في يومين والسماوات         سنة، مليار   ١٨لها   ألرضإن ا : ولماذا لم يقولوا   ،سديماً غبارياً 
  !؟ األرض في يومينودحافي يومين 

وبـدأ بالتوسـع   ،  مليـار سـنة  ١٥ مليار سنة كانت سديماً غبارياً فانفجر انفجاراً مذهالً قبل ١٨قبل  : يقولون
سـبعة مـن     وعمر األرض أربعة فاصلة      ،واالنتشار ثم بدأ ظهور الشمس والكواكب الشمسية ومنها األرض        

  ).مليار سنة ٤,٧ (عشرة مليار سنة

ومركز العـالم مركـز كـرة       ،   كرة ة عشر منضدة من ثالث   أن العالم الجسماني كرة       أيضاً المتقدمونويزعم  
  .األرض

المراد من الـسماوات الـسبع أصـناف أجـرام          : قالوا - الفالسفة المؤمنون بآله   أي- والفالسفة المتشرعون 
  .ت فوق بعضها ليست سبع سماواأي، الكواكب

 وتنقـسم   ،القشرة األرضية الصخرية  : المعاصرون من علماء الفلك يقولون بأن األرض ثالث طبقات أساسية         و
طبقة النواة أكثر من    ، و تنقسم إلى ثالثة أقسام   و ، إلى أسفل   كيلو ٢٨٠٠وطبقة الرداء السميكة تبعد      ،إلى قسمين 

، يعنـي سـبع طبقـات      سبعة أقـسام   نا يصير مع  ا فعلى هذ   وهي قسمين خارجية وداخلية،    ، ألف كيلو  ٣٠٠٠
  !يقولون هذه طبقات األرض السبعف

  !؟هذه الطبقاترأوا وا إلى األرض وهل دخل فهم قالوا هذا على أي أساس؟ ،نقول هذاأن  نستطيع النحن 

. ]سورة الطالق ) ١٢([ }يتَنَزُل الَْأمر بينَهن  {،  أخبرنا أنه خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن        -عز وجل - اهللا

أن بعضها فوق بعـض      الذي نعلمه هو     لكن،  قد ال يكون  و قد يكون بينها فراغات   ،  ال ندري  ؟ما هذه الطبقات  ف
: -صلى اهللا عليه وسـلم    -كذلك قول النبي    منها  و ،}يتَنَزُل الَْأمر بينَهن  { :األدلة على هذا كثيرة كقوله     و ،قطعاً

  .)٣())أرضين سبع من طوقه األرض من شبر قيد ظلم من((

، فعلـى أي  عندهم رصـد  ما   القدماءفن المعاصرين عندهم رصد وعندهم آالت وعندهم أجهزة         إ :إذا قلت لي  
  ؟ المسألة فرضياتشيء اعتمدوا في سرد هذه الحقائق كما يزعمون أم أن

  .ن بهانفسر القرآ وأفرضيات وليست بحقائق فال يجوز أن نحمل عليها القرآن الحقيقة أنها 

  :؟ماذا يقول المعاصرونو

ألف  ٢٧١ن النجوم أجرام سماوية مشعة ذاتياً مكونة من غازات متوهجة يبعد أقربها عنّا بأكثر من                إ :يقولون
  .كيلو مترمليون  ١٤٩,٦مقارنةً ببعد األرض عن الشمس حيث تبعد األرض عن الشمس قرابة مرة 

                                                
 :كتـاب ي ، ومسلم ف)٨٦٦ص  / ٢ج  ) (٢٣٢١ (األرض من شيئا ظلم من إثم :باب –المظالم  :  أخرجه البخاري في كتاب    - ٣

  ).١٢٣١ / ٣(ج  ) (١٦١٢ (وغيرها األرض وغصب الظلم تحريم :باب – المساقاة
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وهناك نجوم أكبـر مـن الـشمس        ،  ة مليار نجم  لى مائ  ع  على ما ال يقل    - حد زعمهم  على–تحتوي مجرتنا   و
  .فرضياتإنها  ؟ فرضياتأم هذه حقائق علمية  فيا تُرى،بمليارات المرات

،  وهي سبع عنـدهم ،السيارات هي الكواكب بإجماع القدماءف،  المنجمون يقسمون النجوم إلى ثوابت وسيارات     و
  ؟ أن الناس ال زالوا يكتشفونمتة أهل هذه األشياء ثابف، هي تسعبل : المعاصرون يقولونو
اإلنـسان  كنـه    الحديث عن اكتشاف     العلمكيف تكلم عن عجز     طالعتم   قرأتم كتاب اإلنسان ذلك المجهول و      لو

  !؟وحقيقته والتعقيد الذي فيه فكيف بالكون من حولنا

ة قبل مائ : يقولونو،  ة سنة ضوئية بل أكثر    ب ال يصل نوره إلى األرض في مائ       زعموا أن ضوء بعض الكواك    
أكثـر مـن     و ة سنة  مائ  منذ منتهي  ميت  منطفئ اآلن يشع وهو    نعم ،سنة انطفأ هذا الكوكب واآلن يصلنا نوره      

  .ة سنةمائ

، يقول المعاصرون بأن األرض كسائر األجرام السماوية في تطور مستمر ولن تبقى علـى شـكلها الحـالي        و
منـذ  لم تأخذ القارات والمحيطات توزعها الحـالي إال  و،  يقولون تغير مواقع القارات ومراكز القطبين مراراً      و
 وشبه الجزيرة العربية واستراليا نحـو الهنـد         ،شماالً نحو أوروبا  اآلن  تجه أفريقيا   وت،  ة مليون سنة تقريباً   مائ

وفي األرض مخزون حـراري      ، كيلو متر في السنة    ١٠٢ ويتوسع البحر األحمر بمقدار      ،وجنوب شرق آسيا  
 وبالتالي سـتختفي    ،جذرية في شكل األرض وسطحها    سيؤدي حتماً إلى انفجارات وتبدالت      يتزايد مع الزمن و   

 هـذه   إن: أحد يقول  هل يوجد    ؟ فرضيات أمهذه حقائق   فهل  !!  وسيغطي المهل كامل األرض    ،البحار والجبال 
  !؟حقائق

عند المتقـدمين  اء بعض األشي صاحبه فيه  يذكر،  )حجة لإلنسان أو عليه    العلم الحديث (: هذا كتاب آخر اسمه   و
  :حتى ال يظن أحد أن المعاصرين عندهم ما ليس عند غيرهم

ـ عندنا تفسير اسـمه تفـسير       ،  ]سورة الطالق ) ١٢([ }وِمن الَْأرِض ِمثْلَهن  { :تعالى في قوله  ي النيـسابوري   القم
  . يعني قبل النهضة في أوروباهـ،٧٢٨النيسابوري هذا متوفى سنة و، مطبوع وموجود

 ، والـدعوة شـاملة لجميعـه      ، هن األقاليم السبعة   : وقيل ،أي في الخلق ال في العدد      :}ِمثْلَهن{ :ي قوله ف: وليق
  .- يعني الفالسفة-  وهذا يشبه قول الحكماء،إنها سبع طبقات بعضها فوق بعض ال فرجة بينها :وقيل

 من جانب التقعيـر،     لماء ومنها طبقة طينية تخالط سطح ا      ،طبقة هذه ف رفة تجاوز المركز  ص هي أرض    :يقول
 يتولد منها المعادن، ومنها طبقة تركبت بغيرها وقد انكشف بعضها، ومنها طبقة األدخنـة               ومنها طبقة معدنية  

هذا يتكلم عن الطبقات الـسبع       ف ،واألبخرة على اختالف أحوالها، أي طبقة الزمهرير، وقد تعد هذه من الهواء           
عنـدهم آالت  أولئـك  هـل  ، ف من أهـل الفلـك  نقل عن غيره   وهو ي   للهجرة، ٧٢٨لألرض، متى توفي؟ سنة     

 أن المسألة هي مجرد فرضيات واحتمـاالت وظنـون ال يجـوز أن    ماستطاعوا أن يعرفوا طبقات األرض؟ أ    
  !؟يفسر بها القرآن بحال من األحوال

 شـكري   للـسيد محمـود   ) ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهـان          : (هذا كتاب اسمه  و

لو رجعنا إلى ما قبل ستة عشر       : هذه بعض األشياء في هامش الكتاب، يقول علماء الفلك والفيزياء         واأللوسي،  
  .إلى ثمانية عشر مليار سنة لوجدنا سحابة دخانية غبارية ال يمكن تصور امتدادها أو حجمها أو كثافتها



 ٢٠

 يكتشفه العلم الحديث قبـل   أنهل هذا يمكن فمن الذي أعلمهم بهذا؟ مليار سنة سحابة غبارية،      ١٨-١٦: يقول
   مليار سنة؟١٦

ثُم استَوى ِإلَى السماء وِهي     {هذه تضم كل ما هو موجود من أجرام ومواد كونية في الفضاء الحالي،              :  يقول
خَانأي قبل عشرة مليارات سـنة تقريبـاً   - مليارات   ة وبعد مرور ما يزيد على خمس      ،]سورة فصلت ) ١١([ }د- 

 ونـوراً بـاهراً     ، دخانية مطلقة دوياً ال يوصف     سحابةحدث انفجار مروع، تناثرت نتيجة هذا االنفجار أشالء         
الفضاء باإلشعاعات الكونية الموزعة اآلن بانسجام فيه، وليس لها مصدر محـدد تـأتي منـه،                خيالياً، وامتأل   

َأولَم {: ن كتلة واحدة، ولعل في قوله تعالى       فالكون كله كا   ،ومعها جزئيات مادية متقدة الحرارة آالف الدرجات      
ثم بـدأ يـتكلم علـى    الخ، ...]سورة األنبياء) ٣٠([ }ير الَِّذين كَفَروا َأن السماواِت والَْأرض كَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما      

  . في ذكرهاال أريد أن أطيل، وأشياء بالمليارات من السنين

الكتاب حققه بعض العلماء، لكن علق عليه رجل متخصص في          ؛ ف  في الهامش   المعلق هاوهذه أيضاً أرقام يذكر   
 وأبعد مجرة تم تصويرها تقع على بعد مليار سنة ضوئية أو أكثر، وبدأ يتكلم عـن أشـياء تعـد       : يقول الفلك،

  .بالمليارات

 فـي قولـه     :مثالًفاً تناقضات،    تجد أحيان   فإنك إذا تأملت في األشياء التي يقولها المشتغلون في التفسير العلمي         
سـورة  ) ٧-٥([ }يخْرج ِمن بيِن الـصلِْب والتَّراِئـبِ       *خُِلقَ ِمن ماء داِفقٍ    *فَلْينظُِر الِْإنسان ِمم خُِلقَ   {: تعالى
أثبت العلم الحديث أن السائل المنوي الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية يتكون مـن صـلب                : يقولون،  ]الطارق

  .نثى تتكون من عظام الصدرلرجل وظهره، كما أن بيوضات األا

أصل الجزء الـذي يفـرز   إن : يقولون  في هذه اآلية ماذا يقولون؟   اإلعجاز يتكلمون عن    عندمابينما اآلخرون   
  ! في الظهر، ثم ينـزل بعد ذلك توجدالحيوانات المنوية الذي عند اإلنسان وتتكون فيه أصله

  . العلمياإلعجاز هو من ه أن ما قالونيذكروقولين، وكلهم  بين اللفرقفهل الحظت ا

 يمكـن تفجيـر     هبعضهم يقول بأن  ، ف ، يذكرون أشياء  ]سورة التكوير ) ٦([ }وِإذَا الِْبحار سجرتْ  {: في قوله تعالى  و
كانـت   فتتحول المياه إلى هذين الغازين، كما        ،وجينر إلى العنصرين األكسجين والهيد    -تفجير المياه - البحار

كذلك يحتمل أن يكون هو تفجير ذرات هذين الغـازين،  إذ أن تكوين البحار منهما،   قبل أن يأذن اهللا بتجميعها،      
  .الخ...وجينة اليومركما يقع في تفجير القنابل الذرية والهيد

إن قعر البحـار يتقـد وإنـه فـي غايـة      :  ويقولوناآلية العلمي في هذه اإلعجازبينما آخرون يتكلمون على    
 قديماً وحديثاً إلى القعر وال يجدون حرارة وال ينصهرون، ألـيس            ن الغواصين ينـزلو  نرى مع أننا    !الحرارة
  . أشياء غريبة هذهعلى كل حال وكذلك؟

بأن علم الميكروبات وعلم الجراثيم والطيران والتصوير الشمسي، صورة الكـاميرا، الكهربـاء،             : هذا يقول و
هـذا   ، في ]سورة األحزاب ) ٩([ }فََأرسلْنَا علَيِهم ِريحا وجنُودا لَّم تَروها     { :تعالى فقوله   كلها مأخوذة من اآليات،   

  ."الميكروبات والجراثيمعلم 

  . علم الطيران فيههذا، ]سورة ص) ٣٦([ }فَسخَّرنَا لَه الريح تَجِري ِبَأمِرِه رخَاء حيثُ َأصاب{ :وقوله تعالى

  . كذلك علم الطيران]سورة سبأ) ١٢([ }ِلسلَيمان الريح غُدوها شَهر ورواحها شَهرو{ :وقوله تعالى



 ٢١

هـذا   ]سـورة الفرقـان  ) ٤٥([ }َألَم تَر ِإلَى ربك كَيفَ مد الظِّلَّ ولَو شَاء لَجعلَه سـاِكنًا  {: -عز وجل –وفي قوله   
  .التصوير الفوتوغرافي حبس الظل

 وهناك أشياء أخرى كثيـرة،      ، هذا الكهرباء والضوء   ]سورة النــور ) ٣٥([ }اللَّه نُور السماواتِ  { :ه تعالى وقول
 وأن يعيننا وإياكم على ذكـره وشـكره   ،أسأل اهللا عز وجل لي ولكم السداد والرشاد بّإن اهللا، فأذكرها فيما بعد 
  .ني وسلم، والحمد هللا رب العالمبهوصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصح، وحسن عبادته


